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Staw w kopaszewskim parku. Fot. Bo¿ena Stró¿yk

w imieniu Zarz¹du
sk³ada

Andrzej Jêcz
Przewodnicz¹cy

Porozumienia Ziemia
Ko�ciañska

Uniwersytet skoñczy³ 3 lata

Naszym Czytelnikom
najlepsze ¿yczenia,
mi³ych wra¿eñ z pod-
ró¿y, a wszystkim
tym, dla których lato
jest okresem wytê¿o-
nej pracy: si³y, zado-
wolenia i satysfakcji.

28 maja Ko�ciañski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku koñczy trzeci rok swej
dzia³alno�ci. Ponad 300 osobowa
grupa s³uchaczy-studentów otrzyma-
³a dyplomy ukoñczenia uniwersytetu.
Dla bardzo wielu - blisko 250 (trzyletnie
studia zawodowe) - to swoiste
uzyskanie tytu³u "licencjata
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku". Ta formu³a ma silne pod-
stawy na dalsze lata dzia³a-
nia. Tak licznego zaintereso-
wania i zaanga¿owania sa-
mych s³uchaczy, jak i liczne-
go grona wspania³ych wyk³a-
dowców, organizatorzy, czyli
Stowarzyszenie Porozumie-
nie Ziemia Ko�ciañska siê nie
spodziewali. To postawa se-
niorów i osób wspieraj¹cych
mobilizuje do dalszego trwa-
nia i rozbudowywania obsza-
rów aktywno�ci psycho-fi-
zycznej ludzi starszych.
W tym okresie zosta³o wyg³oszonych 39
wyk³adów otwartych o szerokiej proble-
matyce. Wyk³ady prowadzili wybitni pro-

fesorowie, lektorzy, dziekani nie tylko
poznañskich uczelni, lekarze i inne pro-
fesje, którzy zaskarbili sobie w�ród s³u-
chaczy wielk¹ wdziêczno�æ i szacunek.
Nie zdarzy³o siê, by jaki� wyk³ad musia³
byæ odwo³any.  Jest to niezwyk³y przy-

padek, by tak zajêci ludzie znajdowali
czas dla innych. �wiadczy to o wielko�ci
osobowo�ci znakomitych wyk³adowców.

Sala podczas wyk³adów by³a zawsze
wype³niona s³uchaczami. Zebrane pod-
pisy wyk³adowców w indeksach s³ucha-
czy stan¹ siê nie tylko mi³¹ pami¹tk¹,
ale �wiadectwem uzyskanej wiedzy.

Wielk¹ wdziêczno�æ kierujemy pod
adresem Jego Magnificencji - Rek-
tora UAM Prof. dr. hab. Stanis³awa
Lorenza - nie tylko za obecno�æ i
wspania³y wyk³ad, lecz równie¿ za
patronowanie tej inicjatywie od sa-
mego jej pocz¹tku.
W minionym roku pracowa³o ³¹cznie
15 sekcji. Zajêcia odbywa³y siê sys-
tematycznie, a frekwencja na nich
by³a znakomita.
W ten skromny sposób chcieliby�my
poprzez przedstawienie listy prowa-
dz¹cych sekcje, dodatkowo w imie-
niu s³uchaczy podziêkowaæ za
wielk¹ wiedzê, serce i oddanie wo-
bec drugiego cz³owieka. W pierw-

szej kolejno�ci wdziêczno�æ wyra¿am
tym, którzy od 3 lat wytrwale pracuj¹
ze s³uchaczami.

Zakoñczenie roku akademickiego. Fot. Józef �wi¹tkiewicz

dok. na str. 2
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Droga ekspresowa S5 Poznañ - Wroc³aw:  rozwój i otwarcie na �wiat

Marii Bartkowiak - plastyka, Gra¿ynie
Weber - gimnastyka mózgu,Józefowi
�wi¹tkiewiczowi - edukacja regionalna,
Januszowi Brzeziñskiemu - informaty-
ka, Leszkowi Michalczakowi - turystyka
pieszo-rowerowa, Sonii Stachowiak - jê-
zyk niemiecki, Miros³awowi Bernardowi
- rekreacja wodna, oraz Izabeli Zielon-
ce - areobik, Ma³gorzacie Stanis³awskiej
i Patrycji Walkowiak-Budziñskiej - infor-
matyka, Magdalenie Perekietce, Toma-

szowi J¹derowi, Jerzemu G¹sowskiemu
- gimnastyka usprawniaj¹ca, Grzegorzo-
wi Bednarkowi, i Bartoszowi Denisewi-
czowi - przedsiêbiorczo�æ w III wieku,
Magdalenie Kokornczyk - jêzyk angiel-
ski i Wioletcie Burnus - jêzyk francuski,
Henrykowi Myllerowi za roz�piewanie
roku i za³o¿enie chóru uniwersyteckiego.
W tym roku rozpoczê³a funkcjonowanie
sekcja papieska stworzona i prowadzona
przez Pani¹ profesor Barbarê Mizerkê.

Uniwersytet siê rozrasta. Powsta³y filie w
Krzywiniu i �miglu. A jaki bêdzie przysz³y
rok ..., z pewno�ci¹ trudny, bo nie s¹dzê,
by liczba s³uchaczy spada³a, a wrêcz prze-
ciwnie. Mam jednak nadziejê, ¿e tak jak
dotychczas pomoc i wsparcie wielu wspa-
nia³ych ludzi i instytucji - w szczególno�ci
Starosty, Wójta, Burmistrza, Rad Gmin,
Szkó³ - przyczyni siê do tego, ¿e idea Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku bêdzie siê da-
lej rozwijaæ.                          Micha³ Jurga

Pragniemy zapoznaæ naszych czytelni-
ków ze stanem przygotowañ do budo-
wy drogi S5 przebiegaj¹cej przez teren
powiatu ko�ciañskiego.
Uzgodniono z w³adzami samorz¹dowy-
mi trasê przebiegu drogi oraz wêz³y ko-
munikacyjne z drogami lokalnymi, któ-
rych bêdzie piêæ: Piotrowo, Kie³czewo,
Kobylniki, �migiel i Niet¹¿kowo. Na ry-
sunku poni¿ej uzgodnion¹ trasê drogi
przedstawiono w kolorze czerwonym.
Podpisana zosta³a umowa z firmami
projektowymi na przygotowanie do
wrze�nia 2009 r. projektu wykonawcze-

go wraz z pozwoleniem na budowê. Na
prze³omie roku 2009/2010 wy³oniony
zostanie wykonawca prac budowlanych,
które bêd¹ prowadzone w roku 2010,
2011 i pierwszej po³owie roku 2012, tak
aby zd¹¿yæ na rozpoczêcie mistrzostw
Europy w pi³ce no¿nej. Takie s¹ za³o¿e-
nia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.
Wielu zadaje s³uszne pytanie czy jest
to mo¿liwe. Opinie na ten temat s¹ ró¿-
ne, od skrajnie pesymistycznych do za-
pewnieñ, ¿e jest to realne. Wydaje siê,
¿e najwa¿niejsze jest to, ¿e droga ta

zosta³a umieszczona w planie prioryte-
towych, strategicznych inwestycji drogo-
wych wyprzedzaj¹c realizacjê mocno
lobbowanej drogi S11. Stanie siê ona
tym samym g³ównym szlakiem komuni-
kacyjnym Wielkopolski. Dla nas, miesz-
kañców Ziemi Ko�ciañskiej, powstan¹
zupe³nie nowe perspektywy i mo¿liwo-
�ci rozwoju, przede wszystkim gospo-
darczego, przemieszczania siê i komu-
nikowania ze �wiatem. Kibicujmy temu
przedsiêwziêciu! Mo¿e siê powiedzie,
czego sobie  wszyscy ¿yczymy.

Andrzej Jêcz

Zajêcia sekcji gimnastycznej Uniwersy-
tetu III Wieku odbywa³y siê w Powiato-
wym Centrum Sportu i Rekreacji. Zor-
ganizowane by³y w trzech grupach, a
ka¿da z nich liczy³a po 15 osób. Trene-
rzy, na co dzieñ pracownicy Zespo³u
Szkó³ im. Marii Konopnickiej w Ko�cia-
nie starali siê, by æwiczenia by³y uroz-
maicone, ciekawe, a tak¿e dostosowa-
ne do wieku studentów. Poniedzia³kow¹
grupê prowadzi³ mgr Jerzy G¹siorowski,

Sekcja gimnastyczna wtorkow¹ mgr Tomasz J¹der, natomiast
�rodow¹ mgr Magdalena Perekietka.
Urzek³y nas �wietne warunki, ogromna
sala gimnastyczna, profesjonalny sprzêt
sportowy i si³ownia, z których mogli�my
korzystaæ do woli.
G³ównym celem sekcji gimnastycznej
by³o usprawnienie ruchowo�ci s³ucha-
czy i wdra¿anie ich do systematycznych
æwiczeñ. Chêæ wyrabiania w nich nawy-
ku poruszania siê, codziennych space-
rów, a tak¿e przygotowania do pracy w
ogródku. Trenerzy wykorzystywali zesta-
wy æwiczeñ usprawniaj¹ce ruchomo�æ

stawów, wzmacniaj¹ce miê�nie, kszta³-
tuj¹ce sylwetkê, a tak¿e zwiêkszaj¹ce
wydolno�æ oddechow¹. Dziêki wprowa-
dzaniu elementów zabawy, æwiczyli�my
z rado�ci¹ i w atmosferze pe³nej ¿yczli-
wo�ci . Gra w dwa ognie, hokeja, czy
pi³kê no¿n¹ potrafi³a nas nie tylko nie-
�le zmêczyæ, lecz sk³oniæ do ¿ywych
dyskusji w szatni. W przysz³ym roku
znów zawitamy do "Centrum", a dla
wszystkich uczestników i prowadz¹cych
gor¹ce podziêkowania.

Kazimiera W³odarczak
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Z ¿ycia Stowarzyszenia
PZK - Czempiñ

Pocz¹tek roku to czêsto gor¹cy okres w
dzia³alno�æ wszelakiego typu organiza-
cji spo³ecznych. Równie¿ dla PZK w
Czempiniu by³ to czas sporych zmian. 26
lutego 2008 roku odby³o siê zebranie
czempiñskiego ko³a "Porozumienia Zie-
mia Ko�ciañska". W czasie spotkania
wybrano nowego pe³nomocnika ko³a,
którym zosta³a Bo¿ena Stró¿yk. Jerzy
Krzy¿ostaniak pe³ni¹cy do tej pory tê
funkcjê zosta³ skarbnikiem. Sekretarzem
ko³a nadal jest Przemys³aw Michalak.
Ko³o Czempiñ aktywnie chce uczestni-
czyæ w ¿yciu lokalnej spo³eczno�æ, w
zwi¹zku z tym na zebraniu pad³o wiele
ciekawych propozycji maj¹cych zakty-
wizowaæ i zintegrowaæ mieszkañców
gminy. Do najciekawszych nale¿¹ rajd
rowerowy oraz rajd samochodowy po
powiecie ko�ciañskim. Szczególnie ta
druga propozycja je¿eli dojdzie do skut-
ku mo¿e okazaæ siê hitem.
Dla czempiñskiego ko³a PZK wa¿na jest
zarówno tradycja jak i wspó³czesno�æ.
Na lutowym spotkaniu z inicjatywy Jó-
zefa �wi¹tkiewicza zebrani cz³onkowie
stowarzyszenia mieli okazjê zapoznaæ
siê z dokumentalnym filmem o genera-
le Dezyderym Ch³apowskim, oraz fil-
mem  autorstwa kolegi �wi¹tkiewicza o
dzia³alno�æ PZK w 2007 roku.
Kolejne spotkanie Ko³a odby³o siê 11
kwietnia 2008 roku i by³o w du¿ej mie-
rze po�wiêcone problemom polskiego
rolnictwa. Przyczynek do dyskusji da³
obszerny referat Marka Marciniaka, jed-
nego z ojców sukcesu Zrzeszenia Pro-
ducentów Trzody Chlewnej "Razem" na
temat dzia³alno�ci tej organizacji. God-
ne zauwa¿enia jest, ¿e zrzeszenie
czempiñskich rolników jest jedn¹ z naj-
prê¿niej dzia³aj¹cych tego typu organi-
zacji w Polsce.

Przemys³aw Michalak

Po raz kolejny "Porozumienie Ziemia
Ko�ciañska" jest organizatorem Rajdu
Rowerowego po Ziemi Ko�ciañskiej.
Rajd odbêdzie siê w terminie 7 - 15 lip-
ca 2008 r. Uczestnikami bêd¹ ucznio-
wie gimnazjów z poszczególnych gmin
powiatu ko�ciañskiego. Komandorem
rajdu bêdzie Henryk Bartoszewski - Wójt
Gminy Ko�cian. (E.S.)

Rajd rowerowy
Stare Oborzyska 2008

Zaczê³o siê bardzo niewinnie, zbli¿a³ siê
kolejny odpust w Górce Duchownej i 25-
rocznicapontyfikatu Jana Paw³a II. �roda
w ci¹gu tygodniowego odpustu zawsze
jest dniem modlitwy za Ojca �wiêtego.
Pomy�la³am, ¿e je�li co roku idzie pie-
sza pielgrzymka do Matki Boskiej Pocie-
szenia, to te¿ mo¿na zorganizowaæ piel-
grzymkê rowerow¹. Da³am og³oszenia do
ko�cio³ów, ¿e pragniemy uczciæ 25- rocz-
nicê pontyfikatu naszego Ojca �wiête-
go, jad¹c do Maryi na rowerach, dziêku-
j¹c za Jana Paw³a II. Zaskoczenie by³o
wielkie, gdy przed ko�ció³ farny przyje-
cha³o 50 osób. Rok ró¿añca mobilizowa³
nas by�my w czasie pielgrzymki odmó-
wili wszystkie czê�ci ró¿añca �wiêtego.
Uczestnicy byli pod wra¿eniem i obieca-
li, ¿e na drugi rok te¿ pojad¹. Dotrzymali
s³owa. Trzeciego roku postanowi³am, ¿e
nasza grupa, która siê tworzy bêdzie
nosi³a imiê Jana Paw³a II. Ksi¹dz dzie-
kan przed wyjazdem pob³ogos³awi³ i ofi-
cjalnie nada³ nam imiê Jana Paw³a II. Na
prze³omie roku 2005/2006 postanowili-
�my wyje¿d¿aæ czê�ciej. Pocz¹tkowo
by³y to miejsca zwi¹zane z Maryj¹, które
na sta³e wesz³y do naszego harmono-
gramu wyjazdów. Pó�niej zorganizowa-
³am grupê m³odzie¿ow¹, która wyjecha-
³a na Mazury gdzie z Elbl¹ga do Bia³e-
gostoku jechali�my integruj¹c siê z gru-
pami m³odzie¿owymi z ca³ej Polski. Prze-
jechali�my 860 km. Rok pó�niej zmierza-
li�my z Elbl¹ga do Ko³obrzegu. G³ównym
organizatorem tych corocznych wypraw
s¹ Ojcowie Pijarzy z Krakowa. Poprzez
m³odzie¿ do mojej grupy zaczêli trafiaæ
rodzice i tak od 2006 roku je�dzimy re-
gularnie poznaj¹c swój region i zalicza-
j¹c kilometry. Mamy swój szlak wytyczo-
ny do Czêstochowy. Po raz trzeci poje-
dziemy 21 czerwca. Trasa bêdzie przed-
³u¿ona do £agiewnik ko³o Krakowa. W
tym roku zostali�my zarejestrowani jako
stowarzyszenie w s¹dzie w Poznaniu.
Wypracowali�my ju¿ swoje logo na ko-
szulki i na pieczêæ.
Jako grupa spotykamy siê raz w miesi¹-
cu na kawce, omawiamy sprawy, które
dotycz¹ wyjazdu, tras i formalno�ci sto-
warzyszenia. Wyje¿d¿amy w ka¿d¹ nie-

dzielê pokonuj¹c spokojnie od 40 km do
100 km. Zwiedzamy ciekawe obiekty. W
czasie majowego weekendu byli�my na
Mazurach dziêki zaproszeniu przez Gru-
pê Rowerow¹ "Sakwa" z Sokó³ki. Zwie-
dzali�my nad jeziorem Wigry Kompleks
Pokamedulski. Zjechali�my Puszczê Bo-
reck¹ zachwycaj¹c siê piêknym ukszta³-
towaniem terenu, ilo�ci¹ jezior i cudow-
nymi widokami. Obecnie przygotowuje-
my siê do kolejnego wyjazdu do Czêsto-
chowy i £agiewnik k/Krakowa, a tak¿e
chcemy zjechaæ Szlak Ziemiañski (zapla-
nowany ju¿ rok temu). Równie¿ integru-
jemy siê z innymi grupami rowerowymi
dlatego bierzemy udzia³ w zjazdach ro-
werowych np. w Ziel¹tkowie, Poznaniu,
Luboniu.
Grupa nasza zorganizowa³a rajd, festyn na
rzecz budowy pomnika Jana Paw³a II .
W porozumieniu z w³adzami miasta wpro-
wadzili�my do imprez Ko�ciana Papieski
Rajd Rowerowy, który odby³ siê w pa�-

dzierniku 2007 i bêdzie ka¿dego roku
oraz Rajd "Karol" w kwietniu, by uczciæ
rocznicê �mierci Jana Paw³a II. W tym
roku organizuj¹c rajd zakoñczyli�my go
na placu budowy nowego ko�cio³a, by tym
samym przez sprzeda¿ pami¹tkowych
kubków wesprzeæ dzie³o budowy.
Nasze stowarzyszenie liczy 41 osób po
�mierci w maju Ryszarda Jankowskiego
z Turwi, który by³ zapalonym rowerzyst¹,
a tak¿e inicjatorem wielu wyjazdów. Za-
wsze potrafi³ opiekowaæ siê tymi, którzy
zostawali na koñcu. Ostatni raz wyjecha³
z nami na Mazury do Puszczy Boreckiej.

El¿bieta B¹czyk

Grupa Rowerowa im. Jana Paw³a II

Przebyli "oni chêtnie blisko 20
km Drogi Krzy¿owej, za której
odprawienie niejednemu sercu
Bóg przebaczy winy i daruje
kary , zaoszczêdzi do�wiad-
czeñ i codziennych krzywd" (ks.
dr Jan Gierzyñski 1958 rok.)
Blisko dwustu p¹tników
uczestniczy³o w tegorocznej
drodze krzy¿owej, a by³a to
trudna wyprawa, bowiem Nie-
dziela Palmowa przypada³a w
marcu. Szybko siê �ciemnia-

Wyjazd do Puszczy Boreckiej.

Droga krzy¿owa
w deszczu

Uczestncy Kopaszewskiej Drogi Krzy¿owej. Fot. B.Stró¿yk

³o, pada³ deszcz i czê�æ trasy przemierzali�my w
grz¹skim i bagnistym terenie. Warto by³o. (B.S.)
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� Listy z dalekich krajów � Ko�cianiacy na emigracji �

Ko�cian - Toronto
By³o pó�ne popo³udnie 20-tego lutego
1995 roku, kiedy siedzia³em w samolo-
cie Swiss Air lec¹cym z Zurichu, przez
Montreal do Toronto i patrzy³em zamy-
�lony w oparcie siedzenia przede mn¹.
Moja ¿ona Ma³gosia przysypia³a na roz-
³o¿onym fotelu obok. Chwilê wcze�niej
samolot wyl¹dowa³ na krótko w Montre-
alu, a potem znowu podnosi³ siê w po-
wietrze i skierowa³ na po³udniowy za-
chód, w stronê Toronto. Z okna widzia-
³em pokryty �niegiem
ogromny, zupe³nie plaski
teren. Wydawa³o mi siê,
ze niczego bardziej p³a-
skiego, ani bardziej przy-
gnêbiaj¹cego, nie widzia-
³em w ca³ym moim ¿yciu.
Im bli¿ej byli�my Toronto,
tym bardziej zacz¹³em
zdawaæ sobie sprawê z
naszej sytuacji, która de-
likatnie mówi¹c, nie by³a
naj³atwiejsza.
Owszem, dostali�my wizy
emigracyjne w kanadyjskiej
ambasadzie w Warszawie
i mieli�my parê dolarów na
start, ale ja prawie nie mó-
wi³em po angielsku, no i
zupe³nie
 nie mia³em talentu do rêcznych prac, od
których emigranci zwykle zaczynaj¹. Poza
tym moja Gosia by³a w ci¹¿y. Ca³¹ drogê
przez Atlantyk krêci³a siê niespokojnie w
fotelu i widaæ by³o, ¿e nie znosi podró¿y
zbyt dobrze. By³a blada i prawie nie odzy-
wa³a siê do mnie. Tak to emigracja i dziec-
ko zbieg³y nam siê w czasie.
W kabinie samolotu w³¹czy³y siê g³o�niki
i pilot poinformowa³ uprzejmie, ¿e bê-
dziemy l¹dowali za jakie� pó³ godziny.
Poza tym o�wiadczy³, ¿e w Toronto jest
w³a�nie minus 20 stopni i wieje silny,
pó³nocny wiatr. Na zakoñczenie ¿yczy³
pasa¿erom mi³ego dnia - on swój dzieñ
pracy mia³ ju¿ prawie za sob¹. �wietnie
- pomy�la³em sobie, po prostu, kurcze,
�wietnie. Z rozpaczy zamówi³em u ste-
wardesy podwójny d¿in z tonikiem, a
potem jeszcze jeden, no i �wiat zacz¹³
wygl¹daæ trochê lepiej. Nawet widok z
okna nie by³ ju¿ taki beznadziejny.

Na lotnisku mia³ nas witaæ znajomy ko-
le¿anki mojej ¿ony, Jacek. Przed wyjaz-
dem upierali�my siê, ¿e nie potrzebuje-
my nikogo i damy sobie radê, ale Gosi
kole¿anka, która mieszka³a wtedy na
wyspie Victoria, na Pacyfiku, t³umaczy-
³a nam przez telefon, ¿e zawsze lepiej
jak kto� po nas wyjdzie. Pamiêtam do-
brze jak kilka dni wcze�niej siedzieli�my
w pokoju na osiedlu Sobieskiego w Po-
znaniu, by³o ju¿ dobrze po pó³nocy, wa-
lizki spakowane, a Gosia rozmawia³a z
Dosi¹ z drugiej strony �wiata. "£atwo go

poznacie" mówi³a "wygl¹da tak jak Lenin,
tylko oczywi�cie trochê m³odszy". To aku-
rat wydawa³o siê ³atwe - dwoje nas, wy-
chowanych za komuny powinno poznaæ
Lenina  nawet w ciemnym pokoju bez la-
tarki.
Samolot Swiss Air wyl¹dowa³ w Toronto
spokojnie mimo silnego wiatru i zacinaj¹-
cego �niegu.Jacka rzeczywi�cie wypatrzy-
li�my bez trudu, no a potem w samocho-
dzie z lotniska próbowa³em nie zasn¹æ i
po³apaæ siê w którym kierunku jedziemy.
Zatrzymali�my siê w koñcu przed wyso-
kim apartamentowcem i wjechali�my wind¹
z walizkami na szóste piêtro. Jacek otwo-
rzy³ drzwi mieszkania, a jego ¿ona, blon-
dynka Beata, zawo³a³a z przedpokoju z
ekstaz¹ "ludzie przyjechali!, z cywilizacji!!"
Zmêczenie i d¿in z samolotu spowodowa-
³y, ¿e nawet na to nie zareagowa³em.
Nastêpnego dnia zaczê³o siê tzw. orga-
nizowanie ¿ycia. Nie wiedzia³em wtedy,

¿e potrwa to cale lata. Teraz wiem, ¿e
organizowanie ¿ycia nie koñczy siê ni-
gdy.
Pierwsza rzecz - mieszkanie. Obsze-
d³em ca³¹ dzielnicê Etobicoke staraj¹c
siê wynaj¹æ mieszkanie. Mój marny an-
gielski oraz fakt, ¿e nie mia³em jeszcze
sta³ej pracy powodowa³, ¿e nikt nie
chcia³ ze mn¹ rozmawiaæ.
Oferowa³em gotówkê za pierwszy i
ostatni miesi¹c, ale w tym kraju ludzie
chc¹ stabilno�ci - "Gdzie pracujesz?"
pytali. "Masz sta³y dochód?". "Je¿eli nie,

to jeste� z grupy ryzyka -
kto wie co z tob¹ bêdzie
za miesi¹c." Po namy�le
musia³em im przyznaæ
racjê. Parê dni pó�niej
mia³em ju¿ dosyæ i wie-
dzia³em, ¿e muszê b³y-
sn¹æ prawdziw¹ polsk¹
pomys³owo�ci¹, zanim
zwariujê. Nad samym
brzegiem jeziora Ontario,
w piêknej willowej okolicy,
znalaz³em dwupiêtrowy
budynek z mieszkaniami
do wynajêcia. Dozorc¹
by³ tam pan  Wojtek, emi-
grant z Polski, cz³owiek
bez z³udzeñ, który widzia³
w ¿yciu niejedno. Poza

tym, w³a�cicielem budynku by³ starszy
cz³owiek z Jugos³awii, który chyba pa-
trzy³ ³askawszym okiem na m³odych i
nowych emigrantów, takich jak my.
Kupi³em dla pana Wojtka butelkê whi-
sky marki Wiser's i wszystko zosta³o
za³atwione pomy�lnie. Siedzieli�my w
jego biurze w piwnicy i s³ysza³em jak
lokatorzy nad nami chodz¹ po miesz-
kaniu. Podpisa³em dokumenty wynajmu
i zbiera³em siê do wyj�cia, kiedy z sufi-
tu, w samym �rodku biura zaczê³a obfi-
cie kapaæ woda. Pan Wojtek pokrêci³
g³ow¹ z dezaprobat¹, spojrza³ z wyrzu-
tem w górê i mrukn¹³ cicho "kapie siê,
psi syn". Potem wyci¹gn¹³ z k¹ta przy-
gotowane tam zawczasu wiadro i usta-
wi³ na pod³odze.
Z jego opowiadañ dowiedzia³em siê
pó�niej, ¿e w³a�ciciel budynku by³ kie-
dy� funkcjonariuszem  jugos³owiañskiej
policji politycznej, a jego specjalno�ci¹
by³y wyjazdy na zachód z krajowymi dru-

Gosia, Tomek, Mateusz i  Nicholas Kubiak.



 5ZIEMIA KO�CIAÑSKA

� Listy z dalekich krajów � Ko�cianiacy na emigracji �

¿ynami sportowymi, w celu ich pilnowania.
W koñcu sam zdecydowa³ siê zostaæ i z
pieniêdzy niejasnego pochodzenia kupi³
kilka budynków mieszkalnych w Toronto.
Dzisiaj powiedzieliby�my, ¿e wybra³
wolno�æ.
Okaza³o siê potem, ¿e w Ameryce zmie-
nia siê mieszkanie mniej wiêcej co dwa
lata, przynajmniej na pocz¹tku kariery.
Po tym jak wyprowadzili�my siê z Eto-
bicoke, przenie�li�my siê  do dzielnicy
Malton, kolo wielkiego lotniska, która
kiedy� by³a w³oska, a teraz jest totalnie
zdominowana przez Hindusów. Miesz-
kanie by³o ³adne i podoba³o nam siê do
czasu, a¿ ukradli z parkingu nasz nowy
samochód. Policjant, który przyszed³
spisaæ protokó³ popatrzy³ na nasz¹ trój-
kê, a potem odci¹gn¹³ mnie na bok i
powiedzia³ tak: "Z waszym kolorem skó-
ry radzê siê st¹d szybko wyprowadziæ".
Pos³uchali�my rady i z Malton przenie-
�li�my siê do Mississaugi, zachodniej
dzielnicy Toronto, zdominowanej z ko-
lei przez Polaków. W Mississauga mie-
�ci siê s³ynne Centrum Jana Paw³a II,
wielki polski sklep "Starski", restauracja
"Fregata", a wszystkie sklepy z alkoho-
lem oferuj¹ potê¿ny wybór polskiego
piwa i wódek. Centrum Jana Paw³a II
jest silnym o�rodkiem kulturalnym, cho-
cia¿ zdominowanym przez star¹ Polo-
niê, tê od Andersa, dywizjonu 303 i od-
dzia³u czo³gów genera³a Maczka. M³o-
dzi przebijaj¹ siê powoli.
Tak czy inaczej, kulturalnie dzieje siê
bardzo du¿o. Przyje¿d¿aj¹ polskie te-
atry, wystêpuj¹ piosenkarze, a w kinach
na specjalnych seansach odbywaj¹ siê
premiery polskich filmów.
Dla ka¿dego co� mi³ego - od Krystyny
Jandy czy Piotra Rubika do Budki Su-
flera i Maryli Rodowicz, która na ¿ywo
jest absolutnie znakomita. Na polskiej
"plazie" jest tak swojsko, ¿e w ksiêgarni
mo¿na za³o¿yæ sobie teczkê na gazety i
bêd¹ odk³adali co siê chce, tak jak kie-
dy� w kioskach "Ruchu". Jak kto� siê
uprze to mo¿e funkcjonowaæ w Missis-
sauga zupe³nie nie mówi¹c po angiel-
sku. Rz¹d kanadyjski nie próbuje tego
zmieniaæ i nawet sponsoruje sobotnie
zajêcia szkolne w narodowych jêzykach.
Tak wiêc w ka¿d¹ sobotê rano mali Po-
lacy s¹ wo¿eni przez rodziców do pol-

skich szkó³ i ucz¹ siê polskiej historii,
jêzyka i religii.
O czym to ja mówi³em? Aha, przepro-
wadzki�
W roku 1999 kupili�my szeregowy dom
w Maple, na pó³nocy Toronto, dzielnicy,
która jest najwiêkszym skupiskiem W³o-
chów na �wiecie poza Itali¹. W³osi jako
s¹siedzi to dopiero jest frajda! Mówi siê,
¿e pod wzglêdem nastawienia do ¿ycia
W³osi i Polacy to dwie najbli¿sze nacje
w Europie. Jest to �wiêta prawda. W³o-
si, tak jak my, maja lu�ne nastawienie
do obowi¹zuj¹cych przepisów, za to
lubi¹ towarzystwo i po paru kieliszkach
grappy nie mówi¹ o niczym innym jak o
polityce albo religii. S¹ najbardziej za-
dowolonym z ¿ycia narodem jaki widzia-
³em, a widzia³em sporo, na ró¿nych kon-
tynentach. Jako� tak wtedy Gosia po-
wiedzia³a naszemu synowi  Mateuszo-
wi, ¿e ma siê w przysz³o�ci o¿eniæ z
W³oszk¹, bo to jak nasi.
Trochê pó�niej przeprowadzili�my siê
do innego domu w Maple, a w koñcu
wyl¹dowali�my w Richmond Hill, gdzie
wp³ywy dziel¹ miedzy siebie Chiñczycy
i rosyjscy ¯ydzi.
Toronto jest mieszank¹ ró¿nych narodo-
wo�ci, z których niektóre siê lubi¹ a inne
wrêcz przeciwnie. Dodaje to koloru do
¿ycia codziennego. Tak wiêc W³osi nie
lubi¹ Portugalczyków, ¯ydzi - Muzu³ma-
nów, biali - Hindusów, a wszyscy zgod-
nie maj¹ respekt do Chiñczyków. Co cie-
kawe Polacy chêtnie zadaj¹ siê z Rosja-
nami, w których czuj¹ bratnie dusze, zu-
pe³nie inaczej ni¿ w Polsce, gdzie senty-
ment antyrosyjski jest bardzo silny.

Jeszcze trochê o dacie naszego wyjaz-
du z Polski, która jest zakodowana w
moim umy�le dosyæ solidnie. Co roku
dwudziestego lutego my�lê przez chwi-
lê o tym co by³o i o tym co mog³oby byæ,
gdyby�my z Gosi¹ nie wyjechali.
Nigdy nie dowiemy siê na pewno, czy
wyje¿d¿aj¹c podjêli�my w³a�ciw¹ decy-
zjê, bo nie da siê prze¿yæ ¿ycia dwa razy.
Mamy teraz dwóch synów, dla których
Kanada jest jedynym domem jaki znaj¹.
Poza tym obydwoje z Gosia w³o¿yli�my
mnóstwo pracy w nasze nowe ¿ycie.
Mamy trochê satysfakcji, to na pewno.
Obydwoje pracujemy w firmach farma-

ceutycznych, chocia¿ konkurencyjnych.
Gosia, która jest o niebo lepsz¹ osob¹
ni¿ ja, jest bardzo solidnym menad¿e-
rem. Ile razy patrzê na ni¹ kiedy pracu-
je, to mam wra¿enie, ¿e bez niej ca³a ta
firma nie by³aby gdzie jest, a jedynie
ostatni wychodz¹cy zgasi³by �wiat³o.
Ja mia³em swoj¹ chwilê chwa³y i nagro-
dy w zesz³ym roku w listopadzie, kiedy
dosta³em w mojej firmie awans na dy-
rektora. By³a to moja chwila w blasku
jupiterów, ¿e tak powiem.
W sztuce Janusza G³owackiego "Polo-
wanie na karaluchy" bohaterka-emi-
grantka  powiedzia³a, ¿e w Ameryce
straci³a wszystko poza akcentem. Tak
bywa, chocia¿ nam raczej trochê siê
uda³o. My�lê nad tym czêsto i nawet
mam swoje zdanie na ten temat. Moje
nastawienie by³o zawsze takie, ¿eby
wzi¹æ to, co siê ma oryginalnego i zro-
biæ z tego najwiêksz¹ historiê z mo¿li-
wych. Nie wstydziæ siê akcentu, ale byæ
z tego dumnym, zrobiæ z tego znak fir-
mowy. Ludzie to lubi¹.
Nastêpny dwudziesty lutego min¹³ nam
parê tygodni temu, ju¿ trzynasty. Rocz-
nica nie by³a okr¹g³a, wiêc dzieñ by³ taki,
jak wszystkie inne. Jak co roku tego
dnia, rano, kiedy jad³em  �niadanie, do-
sta³em SMSa od mojej Mamy, która ci¹-
gle mieszka w Ko�cianie. Niby gratula-
cje, ale trochê smutne. Jak co roku po-
czu³em siê nieswojo.Za oknem widzê
ci¹g³e zwa³y �niegu, ale temperatura
powoli siê podnosi i s³oñce zaczê³o
�wieciæ ja�niej. Mieli�my w³a�nie najbar-
dziej �nie¿n¹ zimê od wielu lat. W To-
ronto spad³o od listopada ponad dwa
metry �niegu, a na pó³nocy Ontario, w
Muskoka jeszcze o metr wiêcej. �wiet-
na zima dla narciarzy, ciê¿ka dla wszyst-
kich innych.
W³¹czam telewizor, ¿eby sprawdziæ
warunki na drogach. Nasi ch³opacy
krêc¹ siê po domu i pakuj¹ rzeczy do
szko³y. Ma³gosia zawozi m³odszego Ni-
cholasa do szko³y w Richmond Hill, a ja
Mateusza do szko³y w Maple. Dla oboj-
ga nas jest to po drodze do pracy.
Trochê po ósmej otwieram drzwi i wy-
chodzê na pe³n¹ s³oñca ulicê. Czas za-
cz¹æ nowy dzieñ.

Tomasz Kubiak
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G³uchowo - Koln
W 2003 roku, po skoñczeniu czwarte-
go roku na Wydziale Architektury PP,
mia³am zacz¹æ pisaæ dyplom i trochê
mnie to przera¿a³o. To znaczy mo¿e
nie sam dyplom, ale co potem. Mia-
³am wra¿enie, ¿e tak siê zabiega³am
miedzy projektami, wyk³adami i egza-
minami, ¿e nie pamiêta³am ju¿ celu,
dlaczego tak biegam.
Na wakacje - jak co roku - pojecha-
³am do Kolonii odwiedziæ moj¹ mamê.
Chcia³am odpocz¹æ od szko³y, archi-
tektury i sprawdziæ moj¹  znajomo�æ
jêzyka niemieckiego. Wziê³am urlop
dziekañski i zaczê³am pracê w billard-
klubie. Po oko³o dwóch miesi¹cach
wybra³am siê z czystej ciekawo�ci na
Wydzia³ Architektury Fachhochschule
Koln - tak na spacer. Na korytarzu
szkolnym zainteresowa³ siê tam mn¹
profesor, który jak siê po krótkiej roz-
mowie okaza³o, zajmowa³ siê wymian¹
studenck¹ Erazmus. Niestety WAPP
nie mia³ podpisanej umowy z FH Koln,
ale mimo wszystko nastêpnego dnia
o 9 rano bra³am udzia³ w zajêciach.
Bardzo ciekawy projekt, opieraj¹cy siê
nie tylko o architekturê i urbanistykê,
ale przede wszystkim socjologia mia-
sta. Studenci pochodzili z ró¿nych kra-
jów i co ciekawsze z ró¿nych wydzia-
³ów. Ta wielorako�æ  spojrzeñ i opinii,
�wie¿o�æ, ciekawo�æ - poczu³am, ¿e
wraca moja wiara w to, co robi³am.
Cztery lata studiów mia³y jednak sens.
Postanowi³am zrezygnowaæ z dosyæ
rozrywkowej pracy i zaj¹æ siê studia-
mi. Krótko po tym koledzy ze szko³y
wcisnêli mi do reki karteczkê z adre-
sem biura architektonicznego nama-
wiaj¹c, abym siê tam zg³osi³a do pra-
cy. No i siê zg³osi³am. To wszystko
dzia³o siê bardzo szybko - przed �wiê-
tami Bo¿ego Narodzenia mia³am swo-
je biurko i projekt. To dopiero by³a
szko³a.
Dziêki wspó³pracy WAPP i Hogescho-
ol Brabant pojawi³a siê szansa zakoñ-
czenia studiów podwójnym (polsko-
holenderskim) dyplomem. Skorzysta-
³am.  Rok w Holandii (w sumie kr¹¿y-
³am miedzy prac¹ w Kolonii a studia-
mi  Tilburu ) - nie by³o lekko, ale za to

weso³o. Po obronie dyplomu trochê siê
zatrzyma³am w Polsce, ale szybko
skoñczy³y mi siê pieni¹¿ki, wiêc przed
Nowym Rokiem 2005 siedzia³am znów
na starych ju¿ �mieciach, za znajo-
mym biurkiem. Jakie� pó³ roku pó�niej
przesz³am do biura obok, ale tak na-
prawdê niewiele siê zmieni³o. Chcia-
³am wróciæ do Polski, ale zanim to siê
stanie jeszcze gdzie�, w innym kraju
poznaæ ¿ycie. Znajomi ci¹gnêli mnie
do Londynu, ju¿ siê nawet zdecydo-
wa³am, ale w tym samym czasie po-
zna³am mój idea³ mê¿czyzny i siê za-
kocha³am. Teraz planujemy wspólnie
siê przenie�æ, ale do ciep³ego kraju.
Uczê siê hiszpañskiego i mam nadzie-
jê, ¿e nastêpn¹ zimê spêdzimy juz pod
palmami.

I taka to moja historia poza granica
Polski. Nie wiem czy to warte opisy-
wania. Trochê z ciekawo�ci, trochê z
przypadku. Nie powiedzia³abym, ¿e za
pieniêdzmi, bo wcale nie powodzi mi
siê lepiej ni¿ znajomym w Polsce.
Co do przyja�ni, utrzymujê kontakty
przez Internet z przyjació³mi ze stu-
diów z Polski i Holandii. Oczywi�cie
mam te¿ znajomych Niemców, a nowe
przyja�nie to raczej z Polakami w
Niemczech i obcokrajowcami. Niby nie
czujê, ¿eby by³a jaka� bariera miêdzy
mentalno�ci¹ rodowitych Niemców a
moj¹ - polsk¹, mimo to, o wiele ³atwiej
znajdujê wspólny jêzyk i zrozumienie
z Grekami, Hiszpanami czy znajomy-
mi pochodz¹cymi z Ameryki £aciñ-
skiej.
Co do nowych realiów, to mam du¿e
trudno�ci z nad¹¿eniem za zmianami
jakie nast¹pi³y i nastêpuj¹ w Polsce.
Mimo sta³ego kontaktu telefonicznego
i internetowego, mimo tego, ¿e �ledzê
wiadomo�ci, jestem w Polsce co pó³
roku, za ka¿dym razem jestem mile za-
skoczona i bardziej dumna z mojej Oj-
czyzny.

Aneta Brancewicz

Krzysztof Szymoniak

Wszêdzie sk¹d wraca³em

Pytano mnie o sposób

Konstruowania latawców

O nierozwi¹zane tajemnice

Wyspy Wielkanocnej o liczbê

Diab³ów na czubku szpilki

Wszêdzie sk¹d wraca³em

Zlecano mi zadania ponad

Ludzk¹ miarê oczekiwano

Ode mnie sukcesów a tak¿e

Wmawiano mi historiê wielk¹

I przysz³o�æ niew¹tpliw¹

Wszêdzie sk¹d wraca³em

Zosta³ po mnie na piasku �lad

Stopy i odcisk d³oni zosta³y

Po mnie gazetowe slogany

Bêd¹ce dzisiaj kluczem

Do opisu zaginionych krain
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"Wszêdzie sk¹d wraca³em"

Zachód s³oñca nad Kawczynem.
Fot. Bo¿ena Stró¿yk.



 7ZIEMIA KO�CIAÑSKA

� Listy z dalekich krajów � Ko�cianiacy na emigracji �

Piotrowo - Londyn
Mieszkam w Anglii ju¿ prawie 2 lata. Na
pocz¹tku by³ Londyn, teraz ma³e mia-
sto w �rodkowej czê�ci kraju. Jest nas
Polaków tu chyba znacznie wiêcej, ni¿
jakiekolwiek statystyki pokazuj¹. To
pozwala czuæ siê jak w Polsce,
choæ ja siê wcale z tego nie cieszê.
Niestety za wiêkszo�æ z nas trzeba
by siê wstydziæ, czasem jest mi
naprawdê g³upio. To pewnie zale-
¿y od otoczenia, w którym siê prze-
bywa. Mam na my�li ulicê, ludzi w
autobusach, metrze. Teraz miesz-
kam w spokojnym miasteczku, wi-
dujê tych, których chcê, je¿d¿ê au-
tem, wiêc nie dostrzegam tego na
co dzieñ. Zawodowo je¿d¿ê ciê¿a-
rówk¹, praca lekka, ³atwa i przyjem-
na, a do tego dobrze p³atna. Nie-
stety czasy �wietno�ci w zarabia-
niu siê ju¿ skoñczy³y, bowiem wiêk-
szo�æ z nas pracuje za najni¿sz¹
stawkê, lub niewiele wy¿sz¹, co i tak po-
zwala na du¿o lepszy poziom ¿ycia ni¿
w Polsce. Wielu z nas by nie wyjecha-
³o, lub te¿ chcia³oby wróciæ, gdyby nie
zarobki. Niektórzy z moich znajomych
postanowili tu zostaæ. Kupuj¹ mieszka-

nia i do Polski wróciæ nie zamierzaj¹, a s¹
i tacy, którzy oszczêdzaj¹ na wszystkim co
siê da i marz¹ o powrocie. Jeszcze inni
egzystuj¹ z dnia na dzieñ. Tak w³a�nie ¿yje
siê w Londynie. Ceny wynajmu, czy kup-
na s¹ bardzo wysokie,

wiêc zarobki pozwalaj¹ na ¿ycie od ... do.
W�ród londyñskiej emigracji przewa¿aj¹
ludzie m³odzi, czêsto bez konkretnych pla-
nów na przysz³o�æ. Inaczej jest w mniej-
szych miastach. Mnie w Londynie odstra-
sza³a wielokulturowo�æ, a wygoni³ rasizm.

Darek Maciejewski na stadionie Wembley

Przyzwyczai³em siê do wygodnego ¿y-
cia. Mam kilku znajomych, dobrze mi tu,
chocia¿ byæ kierowc¹ ca³e ¿ycie, to
mo¿e nie szczyt moich marzeñ. Z dru-
giej strony dziêki tej mojej pracy staæ
mnie na marzenia, na podró¿e. Te 2 lata

da³y mi w ko�æ, szczególnie ciê¿-
kie by³y pocz¹tki w Londynie. D³u-
go szuka³em pracy, nie wiedzia-
³em co, gdzie, jak? Teraz wydaje
mi siê to prostsze. Na pocz¹tku
czu³em siê bardzo obco, teraz
inaczej, ale nie wiem czy swoj-
sko. By³em w Polsce tylko raz i
czu³em siê dziwnie, jakby nie u
siebie, co nie znaczy, ¿e nie tê-
skniê. Teraz z perspektywy ¿ycia
w Anglii uwa¿am, ¿e Polska jest
piêkna, a Polki najpiêkniejsze na
�wiecie. My emigranci nie trzy-
mamy siê tutaj razem. Trudno ge-
neralizowaæ, byæ mo¿e, dlatego
¿e spotkaæ tu Polaka naprawdê

           nie jest trudno. W miastach, mia-
steczkach,  wioskach, s³yszy siê nasz
jêzyk, mo¿na na pewno poczuæ siê jak
w Polsce, wiêc mo¿e dlatego nikt tu nie
ma potrzeby trzymania siê razem. Obco
mo¿e czuæ siê osoba, która nie zna jê-
zyka angielskiego.

Darek Maciejewski
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   Konkurs dla czytelników

�JANTAR� szykuje siê do Pekinu

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 31 sierpnia 2008 roku. W�ród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrody.

Prawid³owe odpowiedzi na pytania zawarte w konkursie z numeru 8 naszego biuletynu to: 1. w Choryni, 2.barokowym 3. w Turwi.
Spo�ród czytelników, którzy nades³ali prawid³owe odpowiedzi nagrody wylosowali: Jolanta Linke , Gabriela Juskowiak, Irena Golczak,
Jan Wasek, Gabriela Wojciechowska.  Wszystkim serdecznie gratulujemy. Nagrody dostarczymy na adres domowy.(J.�.)

1) Ksi¹dz Józef Rogaliñski urodzony
w 1728 roku w Jurkowie by³ :

a) astronomem
b) geologiem
c) historykiem

2) Krzysztof Arciszewski zwi¹zany ze
�miglem by³ genera³em:

a) piechoty
b) artylerii
c) lotnictwa

3)  Pose³ Wojciech Ziemniak z wykszta³-
cenia jest:

a) fizykiem
b) sportowcem
c) biologiem

Prace nad przygotowa-
niem wyjazdu trwaj¹ ju¿
od ubieg³ego roku. W li-
stopadzie w Racocie
przebywa³a delegacja
szkó³ pekiñskich, bior¹-
cych udzia³ w progra-
mie edukacyjnym Ko-
mitetu Organizacyjnego
Igrzysk "Serce dla ser-
ca". Ustalono wtedy, ¿e
szko³y nawi¹¿¹ ze sob¹
wspó³pracê, której fina-
³em bêdzie umo¿liwie-
nie pobytu grupy z Ra-
cotu w jednej ze szkó³
w Pekinie, podczas
trwania igrzysk. Postano-
wiono, ¿e rozmowy na ten temat bêd¹
kontynuowane podczas rewizyty dele-
gacji z Racotu. W maju br. kontynuowa-
li�my rozmowy w Pekinie: Piotr Kacz-
marek- dyrektor Gimnazjum im. Pol-
skich Olimpijczyków w Racocie, Woj-
ciech Ziemniak prezes SKS "JANTAR"
oraz Maciej Szatkowski t³umacz.
By³a to niezwykle owocna wizyta zakoñ-
czona decyzj¹ o przyjêciu w czasie
igrzysk 50-osobowej grupy SKS "JAN-
TAR". Warunki zaproponowane przez
stronê chiñsk¹ przesz³y nasze naj�miel-
sze oczekiwania. Mogê jednoznacznie
stwierdziæ, ¿e takich warunków nie
mieli�my na ¿adnym wyje�dzie zagra-
nicznym. Zaproponowano nam bursê
szkoln¹ z zapleczem boisk sporto-
wych, ze �wietlicami, z telebimem oraz
sto³ówk¹. Ponadto zaplanowano
wspólne kibicowanie na ró¿nych za-
wodach. Bilety ma zapewniæ Komitet
Organizacyjny Igrzysk. Oprócz tego
bêdziemy wspólnie zwiedzaæ Pekin
oraz Mur Chiñski.

Podczas tego pobytu odbyli�my spotka-
nia w szko³ach pekiñskich, w Komitecie
Organizacyjnym Igrzysk oraz w polskiej
ambasadzie. Opiekê nad nasz¹ grup¹
zadeklarowa³ konsul naszej ambasady-
jednocze�nie attache olimpijski Janusz
Tatera.
Zwiedzali�my w Pekinie Zakazane Mia-
sto, Operê Narodow¹ oraz okolice aren
olimpijskich, na których trwaj¹ jeszcze
prace budowlane, podziwiali�my "ósmy
cud �wiata"- Mur Chiñski.

Obecnie do rozwi¹zania zosta³ jeszcze
jeden problem - przelot do Pekinu. W
tej sprawie daleko id¹c¹ pomoc zade-
klarowa³ Polski Komitet Olimpijski. Gru-
pa liczyæ bêdzie 50 osób:15 uczniów z
Racotu (którzy pojad¹ na igrzyska bez-
p³atnie), a tak¿e uczniowie i studenci
oraz dzia³acze Klubów Olimpijczyka z
ca³ej Polski.

Wojciech Ziemniak

Prawid³owe odpowiedzi na pytania zawarte w konkursie z numeru  naszego biuletynu to: 1. zaklêcia, 2. B,
3. skuter, 4. klucz do wie¿y.
Spo�ród dzieci, które nades³a³y prawid³owe odpowiedzi nagrody wylosowali:
Natalia Strzelczyk z Olszewa, Ania Zamelczyk z Ko�ciana, Bartek Brylski z Nowego Lubosza, Daria
Pawlicka z Gier³achowa, Wojciech Bartkowiak z Gry¿yny,  Witold £akomy z Nowego Dworu,
Martyna Ziegler z ¯egrówka, Roland Napierkowski z Nowego Lubosza, Dariusz Kazu� z Bielewa,
Bernadetta Perz ze Zbêch I.  Wszystkim serdecznie gratulujemy.

KONKURS DLA DZIECI, który zamieszczony zosta³  w kalendarzu na 2008 rok,  wydanym przez Stowarzyszenie.

Zegar Olimpijski. Fot. Wojciech Ziemniak.

Rok 2008 to rok Igrzysk XXIX Olimpia-
dy w Pekinie. Ca³y �wiat sportowy przy-
gotowuje siê do rywalizacji. Nieoficjal-
nie mówi siê, ¿e bêdzie to pojedynek:
Chiny - "reszta �wiata". Tak¿e pod
wzglêdem organizacyjnym maj¹ to byæ
igrzyska, "jakich jeszcze nie by³o". Czy
tak bêdzie oka¿e siê 24 sierpnia, po
zakoñczeniu. Ka¿dy z nas dokona oce-
ny organizacji i rywalizacji sportowej
tych igrzysk, wiêkszo�æ na podstawie
przekazu telewizyjnego oraz prasowe-
go. Nieliczni bêd¹ mogli sprawdziæ to
"na w³asne oczy". Tymi wybrañcami (ju¿
po raz ósmy) bêd¹ uczniowie szkó³ w
Racocie oraz cz³onkowie Szkolnego
Klubu Sportowego "JANTAR".

Delegacja z Racotu w towarzystwie Janusza Tatery.


