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25 pa�dziernika 2007r. w Auli Kole-
gium UAM w Ko�cianie przy ul. Ber-
nardyñskiej 2 odbêdzie siê uroczysta
inauguracja roku akademickiego
2007/2008.
Wyk³ad inauguracyjny poprowadzi Rek-
tor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu prof. dr  hab. Stanis³awa Lo-
renc. W ten sposób Ko�ciañski Uniwer-
sytet Trzeciego wieku rozpocznie trzeci
rok swojej dzia³alno�ci. Poni¿ej przed-
stawiamy terminarz wyk³adów ogólnych.

Ko�ciañski
Uniwersytet

Trzeciego Wieku

25.10.2007, godz. 18.00

08.11.2007, godz. 18.00

22.11.2007, godz. 18.00

13.12.2007, godz. 18.00

10.01.2008, godz. 18.00

24.01.2008, godz. 18.00

14.02.2008, godz. 18.00

13.03.2008, godz. 18.00

27.03.2008, godz. 18.00

10.04.2008, godz. 18.00

24.04.2008, godz. 18.00

08.05.2008, godz. 18.00

29.05.2008, godz. 18.00

- Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008
- Wyk³ad inauguracyjny - "Bogactwa naturalne Wielkopolski i ziemi ko�ciañskiej"
  prof. dr hab. Stanis³aw Lorenc - Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- "Cz³owiek w skomputeryzowanym �wiecie",  prof. dr hab. Andrzej Urbaniak - Instytut Informatyki
 Politechniki Poznañskiej

- "Ko�ciañski gaz ziemny - szanse i zagro¿enia", in¿. Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Ko�cian

- "Wielkopolska Solidarno�æ - w rocznicê stanu wojennego", prof. dr hab. Krzysztof Rzepa - Instytut
  Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- "Samorz¹d terytorialny w Polsce - do�wiadczenia i perspektywy", dr Jacek Pok³adecki - Instytut
  Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- "Zobaczyæ historiê, czyli Ko�cian z perspektywy zdjêæ lotniczych",  dr Violetta Julkowska - Instytut
  Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- "Przebaczenie jako wewnêtrzne do�wiadczenie cz³owieka", mgr Karol Szymañski - Wy¿sza
  Szko³a Teologiczno-Humanistyczna w Warszawie - Oddzia³ Poznañ - Instytut Promocji Zdrowia

- "Zaburzenia poznawcze w chorobach uk³adu nerwowego", dr n. med. Danuta Pruchnik-Woliñska
   - neurolog

- "Atomowe ambicje Iranu wyzwaniem dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego", dr Rados³aw
    Fiedler - Instytut nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- "Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia", prof. dr hab. Jerzy Gaca - Dziekan Wydzia³u Technologii
  i In¿ynierii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

- "Pielêgnacja ro�lin w domu i ogrodzie", prof. dr hab. Tadeusz Baranowski - Kierownik Katedry
  Metodologii Ochrony Ro�lin Akademii Rolniczej w Poznaniu

- "Eutanazja - mi³osierdzie czy zabójstwo?", dr Adam Szymaniak - Instytut Nauk Politycznych
   i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- "Czy pokonanie bólu jest pokonaniem cierpienia?", prof. dr hab. Janusz Wi�niewski - Prorektor
  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Uroczysto�æ zakoñczenia roku akademickiego 2007/2008

Wyk³ady - w czwartki, godz. 18.00,
Aula Kolegium UAM w Ko�cianie, ul.
Bernardyñska 2.Jesieñ w okolicach Ko�ciana,  fot. Bogdan Ludowicz
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Dzieñ 21 pa�dziernika 2007 r. jest
dniem wyborów do Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej. Zarz¹d Stowarzy-
szenia apeluje do wszystkich mieszkañ-
ców Ziemi Ko�ciañskiej o udzia³ w ak-
cie g³osowania, który jest wype³nieniem
patriotycznego i obywatelskiego obo-
wi¹zku.
Stowarzyszenie "Porozumienie Ziemia
Ko�ciañska" w zbli¿aj¹cych siê wybo-
rach popiera swoich cz³onków kandydu-
j¹cych do:
- Sejmu RP -  Wojciecha   Ziemniaka
  z Ko�ciana,
- Senatu RP - Ma³gorzatê Adamczak
  ze �migla.
Przysz³o�æ Polski to przysz³o�æ ka¿-
dego z nas, zatem spotkajmy siê przy
urnach wyborczych.

Nad rzek¹ Samic¹, w gminie �migiel,
archeolodzy odkryli pó³wysep, kryj¹cy w
sobie wiele pradziejowych tajemnic. Od
lat 90-tych ubieg³ego wieku trwaj¹ tam
badania polsko -niemieckiego zespo³u
z uniwersytetów w Poznaniu i Kilonii. Ar-
cheolodzy odkryli, ¿e w pocz¹tkach epo-
ki br¹zu, a konkretnie od 2000 do 1600
roku przed Chrystusem miejsce to by³o
zamieszkane przez prê¿n¹ i dobrze zor-
ganizowan¹ spo³eczno�æ. Wykopa-
li oni g³êbok¹ na 4 metry i szerok¹
na 20 metrów fosê, która odciê³a
pó³wysep od l¹du sta³ego, tworz¹c
zeñ sztuczn¹ wyspê. Otoczyli osa-
dê podwójn¹ palisad¹ z dêbowych
bali. Za³o¿enie to mia³o �rednicê
100 m. Ponadto od strony jeziora
zbudowali pas innych umocnieñ,
sk³adaj¹cy siê ze �cian o plecion-
kowej konstrukcji. To monumental-
ne za³o¿enie by³o przez setki lat
konserwowane i naprawiane.
Mieszkañcy osady trudnili siê wy-
topem przedmiotów z br¹zu. Pozo-
sta³o�ci tej produkcji, w postaci form
odlewniczych, osprzêtu metalur-
gicznego oraz wyrobów metalowych ar-
cheolodzy znajduj¹ do dzi�. Osadnicy
byli te¿ mistrzami w obróbce ko�ci i rogu,
o czym �wiadcz¹ szpile, ig³y czy topory
z poro¿a jelenia. O ich zdolno�ciach
tkackich �wiadcz¹ odbite na powierzchni
naczyñ fragmenty tekstyliów, wykona-
nych z owczej we³ny. Przerabiali te¿
krzemieñ i kamieñ.
Du¿a czê�æ osady w Bruszczewie znaj-
duje siê w �rodowisku wilgotnym (w tor-
fach), dziêki czemu zachowa³y siê licz-
ne surowce organiczne, nawet tak nie-
trwa³e, jak li�cie, �d�b³a trawy czy pest-
ki jab³ek oraz ziarna ró¿nych zbó¿ i wa-
rzyw. Poza ro�linami mieszkañcy osa-
dy hodowali te¿ zwierzêta, o czym

Wojciech Ziemniak
Kandydat do Sejmu RP

Ma³gorzata Adamczak
Kandydat do Senatu RP

Bruszczewo - osada obronna sprzed 4000 lat
�wiadcz¹ ca³e warstwy mierzwy zacho-
wanej w torfie oraz wiele pokonsump-
cyjnych ko�ci. Preferowali byd³o, �winie
oraz owce i kozy. Na podstawie zebra-
nych informacji paleobotanicy zrekon-
struowali krajobraz wokó³ Bruszczewa.
Ustalono, ¿e najwiêksze przekszta³ce-
nia spowodowane dzia³alno�ci¹ cz³owie-
ka mia³y tu miejsce w dwóch odcinkach
czasu: 4000 lat temu i dzi�.

Taka du¿a ilo�æ przedmiotów z surow-
ców organicznych pozwoli³a ponadto na
dok³adne datowanie osady, zarówno
metod¹ radiowêglow¹ (izotopu wêgla
14C), jak i dendrochronologiczn¹.
Zw³aszcza druga z nich jest bardzo przy-
datna, pozwala bowiem z dok³adno�ci¹
do konkretnego roku okre�liæ czas �ciê-
cia poszczególnych pni drzew. Wiemy,
¿e plecionkowe umocnienia we wschod-
niej czê�ci stanowiska rozpoczêto wzno-
siæ w Bruszczewie w 1797 roku przed
Chrystusem.
Zebrane na osadzie przedmioty
�wiadcz¹ o rozleg³ych i dalekosiê¿nych
kontaktach jej mieszkañców. Siêga³y
one od Ba³tyku (sk¹d pochodzi³ znale-

ziony w Bruszczewie bursztyn) a¿ po
przedgórze Alp i Kotlinê Karpack¹ (sk¹d
pozyskiwano metal). Fascynuj¹c¹ za-
gadk¹ jest ustalenie gdzie mieszkañcy
nauczyli siê budowy tak rozbudowanych
fortyfikacji.
Dziêki wszystkim, zasygnalizowanym
wy¿ej informacjom archeolodzy byli w
stanie stworzyæ spo³eczny model wspól-
noty zamieszkuj¹cej Bruszczewo 4000

lat temu. Budowa i d³ugotrwa³a kon-
serwacja tak monumentalnych
umocnieñ wymaga³a stabilnej i sil-
nej w³adzy, dysponuj¹cej odpowied-
nimi mo¿liwo�ciami organizacji
zbiorowego wysi³ku (w celach bu-
dowlanych i obronnych) W³adza ta
musia³a cieszyæ siê du¿ym autory-
tetem. Mo¿emy mówiæ w tym przy-
padku o istnieniu arystokracji, dzie-
dzicznie sprawuj¹cej kontrolê nad
wspólnot¹ i ca³ym terytorium przez
ni¹ zamieszkiwanym. Wzmianko-
wani arystokraci chowani byli z bo-
gatym wyposa¿eniem (br¹z, bursz-
tyn, z³oto) w grobach kurhanowych,
znanych z bezpo�redniego s¹-

siedztwa osady (ze wsi Przysieka Pol-
ska) oraz z odleg³ych o kilkana�cie kilo-
metrów £êków Ma³ych. Wszystko wiêc
wskazuje na to, ¿e w przypadku Brusz-
czewa mamy do czynienia z najstarsz¹
struktur¹ protopañstwow¹ na terenie
ziem polskich. Widaæ wiêc, ¿e Wielko-
polska mia³a  tradycje tworzenia orga-
nizacji politycznych o wiele g³êbsze, nie-
zwi¹zane z pocz¹tkami pañstwa pol-
skiego. Trzy tysi¹ce lat wcze�niej istnia³o
tu ju¿ inne "pañstwo".

Janusz Czebreszuk
(Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Johannes Müller
(Albrechts-Christian Universität zu Kiel)
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Legendarnego korespondenta paryskie-
go Rozg³o�ni Polskiej Radia Wolna Eu-
ropa pozna³am kilka lat temu. By³ to
pocz¹tek znajomo�ci, która trwa. Prze-
prowadza³am z nim wywiad dla "G³osu
Wielkopolskiego". Uj¹³ mnie bezpo�red-
nim sposobem bycia.
Maciej Morawski - bo o nim to mowa -
nale¿y do pokolenia naznaczonego
przez wojnê. Widzia³ jak jego rówie�ni-
cy umierali w Powstaniu Warszawskim.
Osobi�cie dozna³ krzywd od Ukraiñców
z Brygady RONA Kamiñskiego. W po-
wstaniu straci³ ukochan¹ siostrê Mag-
dê. Tamte epizody �ni¹ mu siê po no-
cach.
Maturê zda³ w 1946 r. w Gimna-
zjum i Liceum im. �w. Stanis³awa
Kostki w Ko�cianie, po czym opu-
�ci³ Polskê. Przez 43 lata nie
móg³ wróciæ do Ojczyzny, choæ
têskni³ za krajem. Zosta³ dzienni-
karzem Wolnej Europy znienawi-
dzonej przez komunistów. Rêce
s³u¿b specjalnych siêga³y go nie-
raz. Szkalowano jego i straszo-
no rodzinê, gro¿ono porwaniem
jedynej córki Natalii. Zastrasza-
no ¿onê dziennikarza, która za-
pad³a ciê¿ko na zdrowiu. Maciej
Morawski mówi o sobie, ¿e jest
ofiar¹ zimnej wojny. Po tym co
przeszed³ móg³by staæ siê cz³o-
wiekiem zgorzknia³ym i pe³nym
nienawi�ci. Nie jest taki. Nie ¿ywi
do nikogo urazy i dawno ju¿ prze-
baczy³ swoim wrogom.
Rodzina Morawskich od wieków
s³ynê³a z tolerancji. Kajetan Mo-
rawski zawsze podkre�la³ potrze-
bê  zgody  narodowej  Polaków,
nawo³ywa³  na  emigracji  do za-
koñczenia niepotrzebnych, wyniszcza-
j¹cych sporów. Maciej - wzorem ojca -
niestrudzenie zabiega o pojednanie Po-
laków. W 1994 roku za³o¿y³ w Warsza-
wie Klub im. Giorgio La Piry, w którym
spotykali siê i rozmawiali ludzie ró¿nych
opcji politycznych, m.in.: Jaros³aw Ka-
czyñski, Jacek Kuroñ, Aleksander Kwa-
�niewski, Janusz Onyszkiewicz, Jerzy
Wiatr. Maciej Morawski zamierza wzno-
wiæ dzia³alno�æ klubu.
To cz³owiek dobroci i wielkiego serca.
Wra¿liwy na potrzeby biednych i po-
krzywdzonych przez los. Jest prezesem
Polskiego Funduszu Humanitarnego we
Francji i opiekuje siê domem spokojnej

Nasze autorytety

Maciej Morawski: dziennikarz i dyplomata
staro�ci w Lailly En Val, w którym miesz-
ka³o i nadal mieszka wielu wybitnych
Polaków.
By³ dziennikarzem Wolnej Europy przez
kilkadziesi¹t lat. Dyrektorzy RWE pod-
kre�lali jego pracowito�æ i sumienno�æ.
Pracê w RWE traktowa³ jako misjê, pra-
cowa³ nie licz¹c godzin. By³ jednym z
najbli¿szych wspó³pracowników Jana
Nowaka - Jeziorañskiego, d³ugoletnie-
go dyrektora RWE, który wiele razy
mówi³ o jego oddaniu wspólnej sprawie
- walce o woln¹ Polskê. Maciej Moraw-
ski jest wspania³ym dziennikarzem.
Otwarty, wzbudza zaufanie i b³yskawicz

nie nawi¹zuje kontakt z rozmówc¹. Roz-
mawiaj¹c z nim zrozumia³am, ¿e dzien-
nikarz nie powinien afiszowaæ siê ze
swoimi pogl¹dami; ¿e obowi¹zkiem
dziennikarza jest s³uchanie rozmówcy
bez uprzedzeñ i narzucania w³asnych
ocen. Przyjaciel Morawskiego ksi¹dz
Florian Kniotek z Poznania, tak¿e dzien-
nikarz, mówi o nim tak: - Maciej to praw-
dziwy cz³owiek radia. Nie dawa³ poznaæ
po sobie, ¿e irytuj¹ go inne pogl¹dy, ta-
kie nieraz antymularskie i antysemickie.
Reagowa³ spokojnie. Umia³ postêpowaæ
z lud�mi, s³ucha³ i jeszcze raz s³ucha³.
Po�mia³ siê, kawê wypi³, po¿artowa³ i jak
ma³o kto mia³ dok³adny obraz sytuacji

w Polsce. Przy ka¿dej okazji wspomina
o pozytywnych cechach Wielkopolan,
wys³awia dzieje, piêkno i dorobek Zie-
mi Ko�ciañskiej, a tak¿e z wielk¹ atencj¹
g³osi kult Matki Boskiej Jurkowskiej.
�cis³e kontakty utrzymuje z przyjació³-
mi z Ko�ciana i Krzywinia. Jest dumny
z poznañskiego rodowodu. Dzia³a na
rzecz tworzenia - jak powiada - Europy
na francuskim sosie i inicjuje liczne kon-
takty miêdzy Polsk¹ a Francj¹.
Chcia³o by siê napisaæ, ¿e Polsce po-
trzeba wiêcej Maciejów Morawskich.

*
Maciej Dzier¿ykraj-Morawski urodzi³ siê

20 wrze�nia 1929 r. w Poznaniu.
Jest synem dyplomaty i pisarza
Kajetana oraz Marii z Turnów.
Wychowywa³ siê w maj¹tku ro-
dzinnym w Jurkowie. Pocz¹tek i
koniec wojny spêdzi³ u stryja Ta-
deusza w Ma³ej Wsi ko³o Grój-
ca. W 1944 r. zamieszka³ w War-
szawie z matk¹ i siostr¹ Magd¹.
To ona w³a�nie wprowadzi³a go
do s³u¿by sanitarnej AK, która
oficjalnie dzia³a³a jako Polski
Czerwony Krzy¿. Po Powstaniu
Warszawskim wróci³ do Ma³ej
Wsi, gdzie nale¿a³ do AK do Dru-
¿yny £¹czno�ci "Pyry". W stycz-
niu 1946 r. zda³ maturê w ko-
�ciañskim liceum. Tego samego
roku z matk¹ wyjechali do Pary-
¿a, by do³¹czyæ do ojca i rodzeñ-
stwa. W Pary¿u skoñczy³ studia
na Katolickim Uniwersytecie, na-
stêpnie Akademiê Handlow¹ w
Pary¿u. Otrzyma³ stypendium
Kolegium  Wolnej Europy  i stu-
diowa³  w  Instytucie  Wy¿szych
Studiów Europejskich Uniwersy-

tetu w Strasburgu. By³ dzia³aczem Miê-
dzynarodówki M³odych Chrze�cijañ-
skich Demokratów. Wspó³redagowa³
czasopismo "Le Nouvel Horizon". Pra-
cowa³ w bankach. Od 1955 r. wspó³pra-
cowa³ z Rozg³o�ni¹ Polsk¹ Radia Wol-
na Europa. W latach 1965 - 1992 etato-
wy pracownik RWE. Wspó³pracowa³ z
parysk¹ "Kultur¹". Kawaler Dewocyjny i
Honorowy Zakonu Maltañskiego, zasia-
da w Radzie Fundacji im. Ko�cielskich
w Szwajcarii, dzia³a w Towarzystwie Pol-
ska-Francja. Jest honorowym obywate-
lem Krzywinia. ¯onaty z Jadwig¹ z
¯eromskich, maj¹ córkê Nataliê i wnucz-
kê Aurorê.

Teresa Mas³owska

Red. Maciej Morawski z autork¹ tego tekstu w Ko�cianie w 2006r.
Fot. Archiwum
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 Tradycyjnie kolejne wakacje postano-
wili�my z mê¿em spêdziæ w siode³kach
motocyklowych. Mieli�my dwa tygodnie
i sporo ciekawych miejsc do odwiedze-
nia. Obiecali�my sobie, ¿e ¿adnego
wcze�niejszego powrotu nie bêdzie, ¿e
¿aden sms nie zawróci nas z drogi. Na
wszelki wypadek m¹¿ zostawi³ komór-
kê synowi, który podczas naszej nie-
obecno�ci pilnowa³ interesu rodzinnego.
Córka zaplanowa³a ca³e wakacje na lot-
nisku. Loty samodzielne szybowcem i
kurs skoczka spadochronowego. Zosta-
³y nam wiêc dwa tygodnie dla siebie i
�wiata.
Tym razem zaplanowali-
�my trasê Amsterdam,
Rotterdam, Bruksela,
Pary¿ i dolina Loary.
Wykupili�my dodatkowe
ubezpieczenia, przejrze-
li�my motocykle. Dwie
Yamahy z chromami
l�ni¹cymi w s³oñcu, mój
drag star classic o po-
jemno�ci 1100 i Mariu-
sza road star 1700, ob-
juczone jak wielb³¹dy
czeka³y na odpalenie.
Zabrali�my ze sob¹ ca³y
ekwipunek biwakowy,
butlê gazow¹, garnki,
miskê do prania i klamerki, spory zapas
¿ywno�ci. Pierwszy nocleg spêdzili�my
w Hanowerze, gdzie mieli�my przyjem-
no�æ poznaæ dwóch holenderskich mo-
tocyklistów. Wracali ze zlotu Harleya Da-
widsona, który odbywa³ siê na zamku
Ksi¹¿ w Polsce. Wspólne wieczorne
piwko, rozmowa na tyle, na ile pozwa-
la³a nam mimika, gest i angielski spraw-
dzony w szkole �redniej. Droga do Am-
sterdamu przebiega³a w deszczu. Tym
razem zabrali�my ze sob¹ kombinezo-
ny przeciwdeszczowe, mieli�my nawet
przeciwdeszczówki na buty, wiêc mo¿-
na by³o nie�le �migaæ po autostradzie.
By³am trochê poirytowana, gdy kierow-
ca tira najpierw na mnie tr¹bi³, a potem
pokazywa³ mi rêkoma rowerek. Najpierw
my�la³am, ¿e zachwyca go widok kobie-
ty na motocyklu, ale to chyba oznacza-
³o, ¿e mam sobie rower kupiæ. To by³o
moje jedyne nieprzyjemne zdarzenie na
autostradzie. Oczywi�cie na trasie poza
granicami Polski, bo u nas z kultur¹ na
drogach jeste�my daleko w tyle.
W Holandii rozbili�my siê na kempingu
w miasteczku Haarlem, oddalonym o 15

G³uchowo -Niemcy - Holandia - Belgia - Francja -G³uchowo

III Wyprawa Motocyklowa (1)

kilometrów od Amsterdamu. Tu spotka-
³a nas motocyklowa niespodzianka.
Przywita³ nas Noel - motocyklista z No-
wej Zelandii. Przyp³ynêli z przyjacielem
i motocyklami do Anglii  i tu zaczê³a siê
ich przygoda z poznawaniem kultury
europejskiej i jej dróg. Na dwóch kó³-
kach, zdani na siebie i karty p³atnicze
podbijali, jak i my, wielki �wiat. Z jedn¹
jednak ró¿nic¹, my mieli�my na to dwa
tygodnie, oni dwa miesi¹ce.
Stolica Holandii, jest przepiêknie po³o-
¿ona, uliczki poprzecinane kana³ami, z
mieszkalnymi barkami. Miasto tonie w

cudnych donicowych kwiatach, nenufa-
rach. Ludzie nie zwa¿aj¹c na deszcz
przemierzaj¹ uliczki na rowerach.
Z awangardowego Amsterdamu, miasta
wszelakiej swobody i wolno�ci obycza-
jowej wygoni³ nas deszcz. Pada³o 22
razy dziennie. Deszcze te by³y przelot-
ne, przeplatane ostrym s³oñcem. Po¿e-
gnali�my depresjê i ruszyli�my do legen-
darnego Pary¿a. Wyjazd nie by³ trudny,
poniewa¿ dooko³a miasta je�dzi siê po
ringu i ³atwo mo¿na trafiæ na w³a�ciw¹
drogê. Autostrady w Holandii i Belgii s¹
bezp³atne i doskona³ej jako�ci, na "be-
tonówkach" mo¿na bez lêku rozwijaæ
zawrotne prêdko�ci. Rotterdam, Bruk-
sela - przepiêkne miasta, l�ni¹ce czy-
sto�ci¹ i doskonale opisane, bezpiecz-
ne� jednak w zderzeniu z Pary¿em
przygas³y i zblad³y. Jazda po Pary¿u to
prawdziwe wyzwanie. �wiat³a s¹, oczy-
wi�cie, ale ka¿dy je�dzi jak chce... klak-
son jest niezbêdny, co rondo jedna albo
dwie st³uczki, krzyki poirytowanych po-
szkodowanych. Uda³o nam siê przebiæ
przez miasto, bez strat i bezpiecznie
zaparkowaæ motocykle pod hotelem.

Polecam hotele z sieci F1 - wysoki stan-
dard za niewysok¹ cenê. Tu postanowi-
li�my poruszaæ siê po mie�cie metrem.
Za naszym przyk³adem poszli inni cy-
kli�ci z hotelu.
Widok z wie¿y Eiffla, zapiera dech w
piersi�natomiast widok Pary¿a z wie-
¿y, to czysta rozkosz dla oczu. Zwiedza-
nie rozpoczêli�my kupuj¹c bilecik w
"czerwonym autobusie". Bilet by³ wa¿-
ny przez dwa dni, a przystanki na jego
trasie to wa¿niejsze zabytki Pary¿a.
Mo¿na wysi¹�æ, zwiedziæ, poczekaæ na

przystanku na nastêpny. I
tak w banalnie prosty spo-
sób, dociera siê do Kate-
dry Notre - Dame, Luwru,
£uku Triumfalnego, na
Place de la Concorde, do
Centrum Pompidou, Pan-
teonu, Ko�cio³a Madale-
ne, Wie¿y Eiffla, pa³acu
Palais Royal, opery i in-
nych. Mnie urzek³a w Pa-
ry¿u, prócz wymienionych
miejsc, ogromna prostota
wszelakich rozwi¹zañ.
Metrem dociera siê szyb-
ciutko i na czas do ka¿de-
go miejsca. Wagoniki
przyje¿d¿aj¹ z dok³adno-
�ci¹ co do sekundy. Cie-

kawostk¹ jest to, ¿e na trzypoziomowych
stacjach metra, je¿d¿¹ wagoniki na ko-
³ach gumowych i na szynach. Na ko³ach
na wy¿szych stacjach, by zmniejszyæ
poziom ha³asu, natomiast najni¿ej na
szynach. Prosty uk³ad, te same nazwy
przystanków od lat, a najbli¿sza stacja
przy wie¿y Eiffla nazywa siê Stalingrad.
Zachwyca doskona³a informacja,  przy-
ja�ni Francuzi, staraj¹cy siê pomóc za-
gubionym obcokrajowcom zagapionym
w plany przystanków. Na stacjach kon-
certuj¹ arty�ci. Mo¿na pos³uchaæ kata-
rynek, piosenek Edith Piaf, a na zakoñ-
czenie utworu podró¿ni oczekuj¹cy na
wagonik nagradzaj¹ artystów brawami.
Zachwyca i zastanawia system wenty-
lacji, bowiem powietrze ma �wie¿y za-
pach. Podró¿nicy to przedstawiciele ró¿-
nych kultur, ró¿norodnie ubrani, repre-
zentuj¹ prawie ca³y �wiat. Zdarzaj¹ siê
k³ótnie, krzyki, awantury, ludzie p³acz¹,
�miej¹ siê, s³uchaj¹ muzyki z MP3.
Samo ¿ycie.

Bo¿ena Stró¿yk

Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.
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   Konkurs dla czytelników
Prawid³owe odpowiedzi na pytania zapisz na kartce pocztowej i prze�lij na adres: Stowarzyszenie Porozumienie
Ziemia Ko�ciañska, ul. Iwaszkiewicza 5, 64 - 000 Ko�cian do 20 listopada 2007 roku. W�ród prawid³owych odpowie-
dzi rozlosujemy nagrody.

W niedzielê 5 sierpnia sprzed Gimna-
zjum im. Polskich Olimpijczyków w
Racocie wyruszy³a na Jasn¹ Górê 15 -  oso-
bowa grupa pielgrzymów  w ramach I
Olimpijskiej Pieszej Pielgrzymki  Racot
- Czêstochowa.
Uczestnikami grupy olimpijskiej byli
przede wszystkim uczniowie Gimna-
zjum w Racocie, absolwentka tej szko-
³y, uczestnicy wyjazdów na Igrzyska
Olimpijskie, a tak¿e przedstawiciele Klu-
bów Olimpijczyka z Inowroc³awia, Grod-
kowa oraz Poznania.
Do³¹czyli�my do Grupy Akademickiej
XXV Pielgrzymki Gorzowskiej, która co
roku przechodzi przez Racot. Na pierw-
szym etapie z Racotu do Gostynia do
grupy przy³¹czyli siê rodzice oraz absol-
wenci gimnazjum. By³ z nami tak¿e Ta-

29 sierpnia 2007r. odby³ siê piknik dla
dziesiêciorga osób niepe³nosprawnych
- podopiecznych �rodowiskowego
Domu Samopomocy im. Anny Gr¹tkow-
skiej w Ko�cianie.  Impreza  zorganizo-

wana przez ko�ciañskie Ko³o Stowarzy-
szenia Porozumienie Ziemia Ko�ciañ-
ska mia³a charakter pleneru malarskie-

I Olimpijska Piesza Pielgrzymka Racot - Czêstochowa (5 VIII - 12 VIII 2007r.)

deusz Kulczycki - uczestnik Igrzysk
Olimpijskich w LA w Monachium w 1972 r.
Podczas   pielgrzymowania  na  Jasn¹

Górê grupê odwiedzili : ksi¹dz Edward
Pleñ - krajowy duszpasterz sportowców,
ks. Pawe³ £ukaszka - jedyny ksi¹dz -
olimpijczyk, bramkarz dru¿yny hokeja na

lodzie podczas Igrzysk Olimpijskich w
1980 r. oraz ksi¹dz Artur �lezak - by³y
pi³karz, zapalony kibic sportowy. Obaj
wyg³osili podczas tych �rekolekcji w dro-
dze� okoliczno�ciowe konferencje, któ-
re dotyczy³y zarówno spraw wiary jak i
sportu.
Piesza Pielgrzymka Olimpijska zosta³a
zorganizowana przez SKS �JANTAR" z
okazji jubileuszu 25 - lecia istnienia Klu-
bu.
Grupa wyró¿nia³a siê swoim ubiorem -
czapeczkami olimpijskimi otrzymanymi
z Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz
okoliczno�ciowymi koszulkami.

Wojciech Ziemniak
Prezes SKS �JANTAR"

(uczestnik pielgrzymki)

Plener malarski
go po³¹czonego z biesiad¹ przy grillu.
Odby³a siê ona w piêknym ogrodzie
dzia³kowym Andrzeja Gabryelczyka przy
os. Konstytucji 3 Maja.
- Celem przedsiêwziêcia by³a przede
wszystkim aktywizacja osób niepe³no-
sprawnych we wspólnym dzia³aniu oraz
relaks na �wie¿ym powietrzu. Nasi go-
�cie doskonalili ró¿norodne techniki
malarskie, �wietnie bawili siê przy grillu
oraz wspólnie �piewali - mówi Andrzej
Gabryelczyk, gospodarz pleneru.
Ka¿dy z uczestników otrzyma³ drobny
upominek oraz pami¹tkow¹ koszulkê i
czapeczkê z logo Stowarzyszenia. W
pikniku wziêli udzia³ wicestarosta
Edward Strzymiñski oraz burmistrz Ko-
�ciana Micha³ Jurga.
T¹ drog¹ Stowarzyszenie PZK pragnie
podziêkowaæ sponsorom przedsiêwziê-
cia:  Panu Janowi Pogorzelskiemu, w³a-

Prawid³owe odpowiedzi na pytania zawarte w konkursie z numeru 6 naszego biuletynu to: 1. ok. 1400, 2. niebieskiego, 3. Gry¿ynie.
Spo�ród czytelników, którzy nades³ali prawid³owe odpowiedzi nagrody wylosowali: Cecylia Bar³o¿yk z Czempinia, Zofia Rataj-
czak z Ko�ciana, Jolanta Linke z Ko�ciana, Teresa Szeszu³a z Przysieki Polskiej, Anna Adamczewska z Ko�ciana, Wac³aw
Wojciechowski z G³uchowa, Beata Bajstok z Czempinia, Szymon Pra³at z Ko�ciana, Lidia Piotrowska z Ko�ciana, Katarzyna
Skotarek z Ko�ciana. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Nagrody dostarczymy na adres domowy. (M.Z.)

1. Ziemiañski Szlak Rowerowy oznacza-
ny jest kolorem:
a) niebieskim,
b) czerwonym,
c) zielonym.

3. Ko�ciañska Miejska Biblioteka Pu-
bliczna nosi imiê:
a) Adam Mickiewicza,
b) Adama Tomaszewskiego,
c) Adama Asnyka.

2. Ko�ció³ w Wonie�ciu jest pod wezwa-
niem:
a) �w. Walentego,
b) �w. Ducha,
c) �w. Wawrzyñca.

�cicielowi Kiosku Warzywniczego w
Ko�cianie przy Os. Konstytucji 3 Maja,
Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³op-

ska z Ko�ciana oraz firmie Respo De-
sign Polska Marcina Gabryelczyka z Ko-
�ciana.

Maciej Zielonka


