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Wśród zamyślonych drzew,
barwami lata,
wędruje jesień.
Między sosnami
koronkowe zasłony
pajęczyn babiego lata…
Radością jesieni tańcują liście,
tylko tak jakoś smutno –
W kalendarzu zbyt  szybko przemija czas … .

Stanisław Wojtysiak
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Podsumowanie konkursu poetyckiego, ogłoszonego przez 
Komisję ds. Promocji Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w To-
pólce nastąpiło 7 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury. Jury 
– któremu od początku przewodniczy prof. dr hab. Mieczysław 
Wojtasik, Małgorzata Pietrzak, Danuta Szymańska-Mączka 
i Iwona Waszak ogłosiło swój werdykt – przyznano 3 wyróżnie-
nia z kategorii dorosłych, są to:
Anna Pilaszewska – Wieliczka,
Bogdan Nowicki – Świętochłowice,
Jadwiga Grabarz – Kobyle pocz. Nowy Wiśnicz
i jedno w kategorii młodzieży Marcie Molińskiej z Płowiec.

Ogółem w konkursie uczestniczyło 14 osób z całej Polski.
Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali: Wójt Gminy, 

Przewodniczący Rady Gminy, Dyrektor GOK, Przewodniczący 
Komisji do spraw promocji.

Dla najmłodszej uczestniczki 
konkursu – Nikoli Robakowskiej 
z Kruszwicy nagrodę ufundował Ze-
spół Redakcyjny „Naszych Spraw”.

Wyróżnione wiersze zgromadzo-
nej publiczności pięknie zaprezento-
wała gimnazjalna młodzież. Obecni 
zaś uczestnicy konkursu, swoje wier-
sze przedstawiali sami.

Cała uroczystość przy dźwiękach 
muzyki i czytanych strofach przebie-
gała w miłej atmosferze.

Spotkanie było dobrą okazją na 
chwilę obcowania z poezją i oderwa-
nia się od szarej rzeczywistości.

Do zobaczenia za rok. 
Foto redakcja „NS”

Maria Jarzynowska

RADA  GMINY   
TOPÓLKA

obradowała 28 września 2011 r. na VI sesji, na której radni 
podjęli uchwały w sprawie:
1) powierzenia Wójtowi Gminy Topólka uprawnień w zakre-

sie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne 
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowią-
cych własność Gminy Topólka,

2) zasad i trybu korzystania z pomieszczeń i obiektów szkół, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka,

3) ustalania zasad i trybu korzystania z hali sportowej z za-
pleczem, przy Gimnazjum Publicznym w Topólce,

4) ustalania zasad i trybu korzystania ze szkolnych boisk 
sportowych,

5) powołanie zespołu ds. opiniowania kandydata na ławnika 
Sądu Rejonowego w Radziejowie,

6) wyboru ławnika,
7) zmiana uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy z 29 grudnia 

2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2011,

8) zmiany Uchwały Nr III/14/2010 Rady Gminy Topólka 
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Topólka na lata 2011-2014,

9) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie defi-
cytu budżetu Gminy Topólka,

10) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Topólka na lata 2011-2016,

11) zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Topólka 
a Starostwem Powiatowym w Radziejowie w celu reali-
zacji zadań inwestycyjnych w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – Rozwój.

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Niedośmiałek

IV edycja konkursu 
„O wiejską malwę” 

rozstrzygnięta

Biblioteka
DAROWIZNY  DLA  BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce otrzy-
mała w 2011 r. od Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich darowiznę w postaci 149 książek o łącz-

nej wartości 5. 628,70 zł. Otrzymane książki są o różnej tema-
tyce, nie zabrakło wśród nich kanonów naszej literatury, czyli 
książek Adama Mickiewicza, Sienkiewicza czy Prusa. Jeste-
śmy jedyną biblioteką w powiecie radziejowskim, której poda-
rowano te książki.

PROGRAM  ORANGE  DLA  BIBLIOTEK
Po raz kolejny Gminna Biblioteka Pu-

bliczna przystąpiła do programu „Akademia 
Orange dla bibliotek” prowadzonego przez 

fundację Orange. Celem tego programu było pozyskanie środ-
ków na pokrycie kosztu dostępu do internetu oraz zakup ksią-
żek z informatyki. Dotacja, którą otrzymała biblioteka, wynosi 
831,74 zł.

Małgorzata Wojtczak
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Droga w Paniewku

19 września 2011r. została oddana kolejna inwestycja na 
terenie naszej gminy, realizowana z udziałem środków z UE 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego – tzw. „Schetynówka”. Długość 
1 km 100 m, koszt – 450 tys. W uroczystym otwarciu drogi 
uczestniczyli mieszkańcy wsi Paniewek, Wójt Gminy H. Or-
łowski, Skarbnik T. Głowacka, przewodnicząca Rady Gminy 
A. Niedośmiałek, pracownicy urzędu A. Jarzynowski, M. Her-
nacki oraz wykonawcy WPRD Włocławek. Poświęcenia drogi 
dokonał ks. dok. M. Stefański.

Alfreda Smól

Nowe drogi
Czamaninek – Czamanin

W miejscowości Czamanin Kol. oddano do użytku prze-
budowany odcinek drogi gminnej Czamaninek – Czamanin 
o długości około 750m i wartości ok. 140 tys zł.

W uroczystym otwarciu drogi uczestniczyli – Radny Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanisław Pawlak, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Anna Niedośmiałek oraz mieszkańcy 
wsi. Poświęcenia drogi dokonał ks. kan. Antoni Wojciechowski.

Wójt Gminy Henryk Orłowski

Jak głosowaliśmy?
Głosowaliśmy w sześciu obwodach wyborczych naszej 

gminy. Na 4109 uprawnionych udział w głosowaniu wzięło 
1450 osób, co stanowi 35,29%.

Wybieraliśmy spośród ośmiu komitetów wyborczych. Naj-
lepszy wynik z 25,09% poparcia uzyskało PiS, drugą pozy-
cję, z wynikiem 24,11% zajęła PO, a trzeci był PSL uzyskując 
23,96%. Wśród kandydatów do Sejmu na terenie naszej gmi-
ny największe poparcie uzyskał Łukasz Zbonikowski otrzymu-
jąc 106 głosów, wyprzedzając Andrzeja Kłopotka z wynikiem 
100 głosów, trzecie miejsce 
przypadło Markowi Wojtkow-
skiemu z 88 głosami, przed 
Romanem Szczerbiakiem i 
Domicelą Kopaczewską, któ-
rzy uzyskali odpowiednio – 
82 i 81 głosów.

Zdecydowanym zwycięz-
cą w wyścigu o fotel Senato-
ra RP w naszej gminie został 
Stanisław Pawlak z 622 gło-
sami, za nim był Andrzej Person, na którego postawiły 324 osoby.

Konrad Lewandowski

Dzień Edukacji w Topólce
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wójt gminy spotkał się 

z dyrektorami i nauczycielami podległych mu placówek.
Za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuń-

czej i kierowniczej nagrodą wójta zostali uhonorowani dyrek-
torzy: z SP Topólka – Maria Olszewska, z Publicznego Gim-
nazjum – Elżbieta Budzyńska oraz nauczyciele: Magdalena 
Kurzawa i Maria Danielewska z gimnazjum, Anna Michalak 
i Kamila Kosmecka z SP Topólka, Elżbieta Kujawa z SP Cza-
manin i Beata Kujawa z SP Paniewo. Na ręce dyrektorów szkół 
wójt przekazał podziękowania wszystkim nauczycielom za 
owocną pracę i wytrwałość w pełnieniu misji edukowania mło-
dego pokolenia oraz życzenia satysfakcji z pracy zawodowej, 
sukcesów i pomyślności w życiu osobistym.

Roman Antczak

Foto: Stanisław Wojtysiak
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Dzień chłopca
30 września ob-

chodziliśmy Dzień 
Chłopca. Z tej oka-
zji w naszej szkole 
odbyły się wybory 
na najsympatycz-
niejszego chłopca 
2011 roku. Wzięli 
w nich udział przed-
stawiciele klas. Naj-
sympatyczniejszym 
chłopcem klas 0–II 

został Piotr Jankowski uczeń klasy I, a klas 
IV–VI Kacper Małkowski uczeń klasy IV.

Dziewczynki złożyły życzenia oraz wręczy-
ły słodkie upominki.

Elżbieta Balcerczyk

Dzień Edukacji Narodowej
Jak każdego roku w Szkole Podstawowej w Topólce odbyła się uroczystość upamiętnienia 

Dnia Edukacji Narodowej pod hasłem „ZA TRUD, ZA SERCE, ZA UŚMIECH, ZA WIEDZĘ”. Uro-
czysty apel przygotowali uczniowie klas III. W apelu wzięli udział emerytowani nauczyciele, na-
uczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności 
artystyczne na scenie, oraz w koncercie życzeń. Były też życzenia i drobne upominki dla wszyst-
kich.

Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali swoim pedagogom za troskę, wyrozumia-
łość i cierpliwość okazywaną im każdego dnia.

Anna Orłowska

Pasowanie na uczniów dzieci z klas pierwszych
10 października 2011 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na uczniów dzieci 

z klas pierwszych.
W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, w obecności rodziców, nauczycieli i starszych 

kolegów pierwszaki zaprezen-
towały swoje przygotowanie 
do nauki w szkole.

Następnie uroczystego 
pasowania dokonała  Dy-
rektor Maria Olszewska. Do 
społeczności szkolnej przy-
jęto 29 siedmiolatków i troje 
sześciolatków. Wszyscy nowo 
przyjęci uczniowie otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy oraz 
różki rozmaitości. Uroczystość 
zakończyła się słodkim po-
częstunkiem przygotowanym 
przez rodziców.

J. Antczak, M. Nieznańska

Sport w szkole
We wrześniu odbyły się Mistrzostwa Po-

wiatu Radziejowskiego Szkół Podstawowych 
w sztafetowych biegach przełajowych.

Naszą szkołę reprezentowały drużyny 
dziewcząt i chłopców. Obie zajęły I miejsca.

W biegach indywidualnych I miejsce wy-
walczyła Natalia Królikowska z klasy VIb, a III 
Paulina Wajer również z VIb, wśród chłopców 
II miejsce zajął Oskar Karpiński z VIb, a III 
Kacper Tomicki z klasy VIb.

Uczniowie będą reprezentować powiat 
radziejowski podczas kolejnego etapu w Byd-
goszczy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Orłowska

Teatr w szkole 
28 wrze-

śnia 2011 r. 
w murach 
naszej szkoły 
gośc i l iśmy 
aktorów te-
atru „Kurty-
na” z Krako-
wa, którzy 

wystąpili w przedstawieniu „Lustro”. 
Spektakl został osadzony na gruncie szkolnej 

rzeczywistości. Poruszał tematy agresji i wulgary-
zmów, pierwszych inicjacji alkoholowych i papie-
rosowych, a także kładł nacisk na wyrobienie w 
dzieciach „zdrowych nawyków żywieniowych”.

Sponsorem, dzięki któremu mogliśmy 
obejrzeć to przedstawienie była Gminna Ko-
misja do spraw Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Anna Orłowska

Widoczni i bezpieczni na drodze
W ramach akcji „Bezpieczeństwo dzieci na drodze” prowadzonej przez Agencję Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa miało miejsce spotkanie, podczas którego Danuta Dąbrowska kie-
rownik oddziału ARiMR wręczyła dzieciom odblaskowe kamizelki. Obecny na spotkaniu aspirant 
Robert Zarębski przypomniał dzieciom jak powinny zachowywać się na drodze.

Anna Orłowska

sp  paNIeWO
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GImNazJum

XI Dzień Papieski 
„Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r., zawsze w niedzielę 
poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 

Obchody te prze-
biegają w czterech 
wymiarach: intelek-
tualnym, duchowym, 
artystycznym i cha-
rytatywnym. Odpo-
wiedzią na wezwanie 
Ojca Świętego do 
solidarności z ubogi-
mi jest organizowana 
tego dnia publiczna 

zbiórka pieniędzy pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”, 
w której corocznie udział bierze nasza młodzież. Zebrane w ten sposób 
środki 755,30 zł zostały przekazane na fundusz stypendialny Fundacji, 
która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i li-
cealistom, pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy 
może włączyć się w budowę „żywego pomnika” bł. Janowi Pawłowi II.

Aneta Tejman

Jubileuszowa pielgrzymka uczniów 
III klas gimnazjum 
z okazji 600-lecia włocławskiej katedry

W ciągu trzech dni do katedry przybyło ok. 3500 pielgrzymów. Nasi 
gimnazjaliści wzięli udział 28 września w pierwszym dniu pielgrzymki 
młodych, uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył biskup 
pomocniczy Stanisław Gębicki. Młodzi korzystali z sakramentu pokuty 
i pojednania, brali udział w programie ewangelizacyjnym przy klasztorze 
ojców franciszkanów. Młodzież przeszła ulicami Włocławka niosąc krzyż 
symbolizujący Światowe Dni Młodzieży 

Aneta Tejman
Biegi naszych gimnazjalistów
16.09.2011r. 
INDYWIDUALNE  BIEGI  PRZEŁAJOWE  RADZIEJÓW

W kategorii szkół gimnazjalnych w grupie dziewcząt III miejsce 
zajęła Anna Michalak, V miejsce Klaudia Szypulska, IV miejsce Moni-
ka Nowak, w grupie chłopców I miejsce Piotr Bartczak, II miejsce Ja-
kub Augustyniak.

Do wojewódzkich zawodów awansowali uczniowie: Piotr Bartczak, Ja-
kub Augustyniak, Klaudia Szypulska, Anna Michalak.
28.09.2011r. 
SZTAFETOWE  BIEGI  PRZEŁAJOWE  RADZIEJÓW

Sztafeta chłopców zajęła I miejsce. Zwycięski puchar wywalczyły 
następujące osoby: Piotr Bartczak, Jakub Augustyniak, Bartłomiej Dziu-
biński, Dominik Polakowski, Krzysztof Mierzwicki, Dawid Michałowski, 
Patryk Rakowski, Bartłomiej Balcerczyk, Michał Głowacki, Piotr Kurzawa, 
Dominik Słowiński.

Sztafeta dziewcząt wywalczyła II miejsce. Skład: Anna Michalak, Mał-
gorzata Radajewska, Kinga Irzemska, Klaudia Szypulska, Justyna Nowak, 
Marta Nowak, Monika Smykowska, Roksana Pniewska, Aneta. Wojdak, 
Dominika Woźniak.
10.10.20011r. 
X  TURNIEJ  COCA-COLA  CUP

Drużyna dziewcząt po raz pierwszy brała udział w Turnieju Piłkar-
skim Cola-Cola Cup. W pierwszym etapie zajęła III miejsce w składzie: 
Martyna Przybysz, Malwina Bukowska, Klaudia Górniak, Anna Micha-
lak, Sylwia Wojciechowska, Weronika Czerwińska, Marta Nowak, Mo-
nika Smykowska.

Joanna Rzepecka

Ślubowanie w gimnazjum
29 września 2011r. był wyjątkowym dniem dla pierwszaków, któ-

rzy złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do grona uczniów Publiczne-
go Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Topólce. Kilka tygodni wcześniej 
rozpoczęły się przygotowania. Uczniowie poznawali szkołę, kolegów, 

zapoznali się ze swoimi 
prawami i obowiązkami 
wspólnego życia w spo-
łeczności szkolnej. Po-
magali im w tym starsi 
koledzy, wychowaw-
cy, pracownicy szkoły 
i oczywiście rodzice. 
Wreszcie 29 września 
nadeszła, długo ocze-
kiwana chwila. Do sali 
gimnastycznej weszły, 

w strojach galowych i biretach na głowach, dzieci z trzech klas pierw-
szych. Następnie odśpiewano Hymn Szkoły. Pani dyrektor przywitała 
przybyłych gości na uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia pierw-
szej klasy gimnazjum. Potem wręczyła akty nadania sal pod opiekę dla 
poszczególnych klas. Po części oficjalnej rozpoczęła się część arty-
styczna – quiz z wiedzy o gimnazjum zatytułowany „Otrząśnij się”. Po 
pięciu rundach zwycięską klasą okazała się Ia. Cała impreza zakończyła 
się dyskoteką.

Joanna Rzepecka, Katarzyna Wujkiewicz

Ludzie wrażliwi społecznie
Aktywność rodziców na forum szkoły jest widoczna. Nie pozostają 

obojętni wobec problemów, z którymi boryka się nasza placówka. Dzię-
ki temu zasługują na uznanie.

W gimnazjum było co prawda boisko, ale nie można było z nie-
go korzystać ze względu na złą jakość nawierzchni. Jego moderniza-
cja przekraczała możliwości budżetu szkoły. Z pomocą przyszli rodzi-
ce i proboszcz naszej parafii. Państwo Joanna i Mariusz Kordylakowie 
przekazali ziemię na wyrównanie nawierzchni. Panowie: Józef Stankie-
wicz, Piotr Smętek, Tadeusz Kontowicz, Andrzej Śmiałek, Marian Au-
gustyniak, Piotr Małkowski, ciągnikami przewieźli ją na miejsce. Ksiądz 
proboszcz Antoni Wojciechowski podarował betonowe krawężniki. Na 
teren przed halą sportową ziemię przywiózł pan Jan Antczak.

Tym sposobem młodzież zyskała miejsce do gry i zabawy. 
Dziękujemy za ofiarność i zrozumienie potrzeb naszej placówki. 
Każda taka inicjatywa społeczna ludzi dobrej woli cieszy. 

Dyrekcja Gimnazjum
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ze Świerczynka

Gospodarstwo Państwa Kozickich przeszło tym samym do 
etapu wojewódzkiego konkursu, którego rozstrzygniecie nastą-
pi w listopadzie 2011r w Minikowie.

Na szczególne wyróżnienie zasługują gospodarstwa p.An-
ny Budzińskiej z Sieraków, Elżbiety Krawczyk z Rybin Leśnych 
oraz Jadwigi Maciejewskiej z Czamanina.

Nagrodzonym gratuluję, życząc dalszych sukcesów w eko-
logicznym zagospodarowywaniu swoich, wiejskich zagród. 

Urszula E. Nowakowska
doradca ds.przedsiebiorczości K-PODR w Minikowie

Konkurs „Ekologiczne zagospodarowanie  
zagrody wiejskiej” – etap gminny

14 października 2011r w Urzędzie Gminy w Topólce miało 
miejsce podsumowanie konkursu „Ekologiczne zagospodaro-
wanie zagrody wiejskiej”. Konkurs jest częścią programu pt. 
„Ekologizacja wsi woj. kujawsko-pomorskiego, kształtowanie po-
staw społeczeństwa poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kul-
tury Rolnej” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, organizatorem kon-
kursu był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie. Program realizowany jest na terenie całego woje-
wództwa kujawsko- pomorskiego, co roku programem obejmo-
wane są nowe gospodarstwa. Tegoroczna XV edycja konkursu 
objęła 15 gospodarstw położonych na terenie gminy Topólka. 
Gospodarstwa uczestniczące w programie zlokalizowane były 
w kilku miejscach: Chalno, Czamanin, Jurkowo, Kozjaty, Panie-
wo, Rybiny Leśne, Sierakowy, Świerczynek, Torzewo.

Na podstawie oceny gospodarstw, zgodnej z regulaminem 
konkursu, komisja wyłoniła trzech laureatów.

I miejsce gospodarstwo Elżbiety i Jana Kozickich z Torzewa

II gospodarstwo Alfredy Smól z Paniewa

III gospodarstwo Elżbiety i Krzysztofa Kowalskich ze 
Świerczynka

„Lasy to życie – chrońmy je”
– to hasło przewodnie tegorocznej, osiemnastej edycji akcji 
„Sprzątania Świata – Polska 2011”. Po raz kolejny uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce włączyli się 
do ogólnoświatowej akcji. Sprzątaliśmy nasz mały „kawałek 
świata” czyli najbliższą okolicę, zbieraliśmy śmieci, segrego-
waliśmy odpady. Podczas godzin wychowawczych nauczycie-
le przypomnieli o odpowiedzialności za środowisko naturalne, 
o nieśmieceniu i pilnowaniu, aby nie śmiecono. Odbyły się lek-
cje przyrody w terenie, wycieczki do lasu oraz pogadanki na 
temat znaczenia lasów i skutków zanieczyszczania obszarów 
leśnych. Zachęcaliśmy do sprzątania, nie tylko w czasie akcji. 

Samorząd Uczniowski

Sposób na segregowanie odpadów

Kompostownik
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Dzień Niepodległości
Narodowe Święto Niepod-

ległości, to doskonała okazja 
by oddać hołd za poświęcenie 
minionych pokoleń w walce 
o niepodległą Ojczyznę. 10 li-
stopada w Gminnym Ośrodku 
Kultury odbyły się uroczystości 
upamiętniające ten szczególny 
dzień w naszej historii. Insceni-

zacja, przygotowana przez uczniów gimnazjum, pozwoliła na 
chwilę zadumy nad symboliką muzyki, słowa i gestu odzwier-
ciedlające dzieje losu naszej Ojczyzny. 

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie nagród za 
osiągnięcia sportowe dzieciom i młodzieży przez Wójta Gminy 
i wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Sportu – Stanisława 
Borkowskiego

oraz udział naszych złotych jubilatów, którzy w tym dniu ob-
chodzili 50 lat pożycia małżeńskiego.

Szkoda, że tak niewielu z nas wywiesiło flagi narodowe.

Tekst i foto: Stanisław Wojtysiak

Doniosła uroczystość

W przeddzień 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości w gimnazjum odbył się uroczysty apel. Młodzież przybli-
żyła historię pieśnią i strofami. Obecni na uroczystości Prezes 
Zarządu Powiatowego Związku OSP Roman Szczerbiak i Pre-
zes Gminnego Zarządu OSP Andrzej Dierżawski odznaczyli 
sztandar gimnazjum brązowym medalem za szerzenie wiedzy 
przeciwpożarowej i udział naszej młodzieży w konkursach o tej 
tematyce.

Foto: Stanisław Wojtysiak                                           Tekst: Elżbieta Pesta

Listopad jest miesią-
cem szczególnym dla 
nas Polaków. Obchodzi-
my rocznicę wybuchu 
powstania listopadowego 
oraz odzyskania niepod-
ległości po 123 latach 
niewoli. 11 listopada 
2011r. w świerczyńskim 
kościele została odpra-
wiona Msza Św. w inten-
cji Ojczyzny i wszystkich, 
którzy oddali życie na 
jej ołtarzu. Uczestniczy-
li w niej strażacy z OSP 
w Paniewie oraz dzieci 
z SP wraz z pocztami 
sztandarowymi. Wypo-
wiadane słowa o wol-
ności, odpowiedzialności za losy kraju i służbie dla ojczyzny 
nadawały uroczystego tonu naszemu zgromadzeniu. Troska 
o godne życie chrześcijanina jest nierozerwalnie związana 
z wypełnianiem obowiązków wobec Ojczyzny.

Tekst i foto: Elżbieta Pesta

W intencji Ojczyzny
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XV lat kościoła w Topólce
We wrześniu 2011r. minęło 

15 lat od uroczystego wmurowa-
nia kamienia węgielnego w mury 
kościoła nowo utworzonej para-
fii. Taka rocznica jest okazją do 
refleksji i podsumowań. Cieszy 
fakt, iż ksiądz kanonik jest pro-
boszczem i budowniczym od 
zarania kościoła, od pomysłu 
ks. biskupa Romana Andrze-
jewskiego. Na temat budowy tej 
świątyni rozmawialiśmy dawno 
temu, jeszcze w 2001 roku, kie-
dy przykrywano wieżę kościel-
ną. Od tamtej pory wiele prac 
wykonano, pokonując wszelkie 

trudności. A wiadomo, że każda budowa to rzecz niełatwa. A więc 
jeśli Ksiądz Proboszcz pozwoli to będziemy kontynuować naszą 
rozmowę rozpoczętą dziesięć lat temu. 
– Co udało się zrobić w ciągu tych 15 lat? Jak Ks. Proboszcz 
ocenia te działania ?

– Dziesięć lat to sporo czasu. Gdy 15 lat temu wmurowywano 
kamień węgielny gotowe były właściwie tylko ściany kościoła i to 
nie wszystkie, nie było dachu nad zakrystiami, ani na niwie kościo-
ła. Jeśli to sobie przypomnimy, to wszystko, co jest teraz na placu 
budowy powstało właśnie w ciągi tych piętnastu lat. Udało się zro-
bić wiele, bardzo wiele, ale zawsze można by było zrobić więcej, 
problemem jest zdobycie gotówki. Cieszę się z tego, co powstało, 
ale zawsze jest niedosyt, że można było zrobić więcej i lepiej.
– Jakie trudności były do pokonania i co było dla Ks. Pro-
boszcza najtrudniejsze?

– Największą trudnością jest zdobywanie pieniędzy, dzięki któ-
rym można prowadzić inwestycje lub pozyskać sponsorów, którzy 
wesprą nas w dziele budowy. Przez te wszystkie lata z większym 
lub z mniejszym skutkiem jakoś udawało się pozyskać jedno i dru-
gie. Najtrudniejsze były dwie sprawy. Śmierć naszego – mówię nie 
tylko o sobie ale o parafii – przyjaciela i sponsora Pana Benedykta 
Michewicza oraz spłata zaciągniętego na pokrycie dachu kredytu. 
Za sponsora modlimy się w czasie wypominek i na Mszach Świę-
tych do Miłosierdzia Bożego; dług udało się po kilku latach spłacić.
– Czy dzisiaj mówi się jeszcze o tym, że parafia jest niepo-
trzebna, że dwie parafie i trzy kościoły na warunki Gminy To-
pólka w zupełności by wystarczyły? Dochodzą do Księdza ta-
kie głosy?

– Na terenie gminy jest właściwie pięć parafii; w małych frag-
mentach par. Witowo, Mąkoszyn, i w dużej części Orle oraz Świer-
czym i Topólka. Czy Orle i Świerczyn by wystarczyły? Patrząc na 
pojemność świątyń na pewno nie, bo są to małe kościoły. W sto-
sunku do centrum gminy leżące na uboczu. Nasza świątynia jest 
wystarczająco duża, by można było w niej przeżywać duże uro-
czystości religijne, państwowe czy gminne. Można to było choćby 
zauważyć w czasie pożegnania naszego wielkiego rodaka Jana 
Pawła II, kiedy to samej Komunii św. rozdano ponad 800 postaci. 
O potrzebie parafii niech powiedzą fakty: kilkanaście ton żywności 
rozdawanej rocznie potrzebującym, ubrania dla potrzebujących, 
wsparcie materialne dla wielu biednych rodzin, rozdane dzieciom 
MP 3 i 4 telefony komórkowe i komputery, siłownia dla młodzieży, 
odwiedziny u ponad 80 osób, co miesiąc. Początkowo takich gło-
sów było sporo, bo wielu obawiało się, że przez budowę kościo-
ła, a właściwie ofiary na jego budowę zbankrutuje, ale nie słychać 
było, by komuś z powodu budowy obniżył się standard życia. Takie 
głosy dochodzą do mnie, ale o dziwo nie mówią tego ludzie świec-
cy, ale moi …
– Przypomnijmy parafianom i czytelnikom Naszych Spraw na-
zwy dzwonów i nazwiska ich fundatorów? 

– Dzwon ufundowany przez parafian to dzwon Miłosierdzia Bo-
żego.

Dar ks. Jana Dwojackiego z parafii Piątek Wielki, obecnie die-
cezja kaliska otrzymał imię Jan Paweł II.

Święty Antoni to imię trzeciego dzwonu, który jest darem pa-
rafii. Dzwony te zostały wykonane przez firmę braci Kruszewskich 
z Węgrowa.

– Czy jest Ksiądz zadowolony z zagospodarowania przestrze-
ni wokół kościoła? Skąd pomysł na małe przykościelne zoo?

– Problemem przy budowie kościoła jest kurz, tumany piachu 
unoszące się w czasie wiatru. I jak tylko nie musiały wjeżdżać 
na teren budowy samochody i ciężki sprzęt postanowiliśmy temu 
zapobiec. Zasialiśmy trawę oraz obsadziliśmy iglakami. Zieleń 
stwarza miłą i przyjazną atmosferę. Potem zaistniała potrzeba fi-
gur i kapliczek potrzebnych choćby na procesję w dni Krzyżowe. 
Patronem jednej miał być św. Franciszek patron ekologów i tak po-
wstało oczko wodne z rybami, choć w miejsce św. Franciszka sta-
nęła figura mojego patrona św. Antoniego. Potem powstała potrze-
ba, by nudzące się w kościele małe dzieci nie wyciągały mam do 
domu, ale były przy kościele i tak powstały huśtawki, zjeżdżalnie 
i ławki do posiedzenia, a głośniki na zewnątrz kościoła pozwalają 
mamom uczestniczyć w nabożeństwach. W czasie wakacji poja-
wiło się sporo dzieci z Łodzi. Nie wszystkie widziały kozy, owce, 
żółwie czy różne ptaki i stąd to małe zoo. Potem wąż, kucyk, 
a obecnie labrador. Oczekujemy jeszcze na miniaturowego kucy-
ka, a może i lamę. Sporo zwierząt dostaliśmy w prezencie i wiele 
osób pomaga nam w ich utrzymaniu. Dziękuję im za to. Jest to 
także wprowadzenie w czyn mojego marzenia, ale o tym nie chcę 
na razie mówić.
– Proszę nam powiedzieć, kiedy będzie realna szansa na 
ogrzewanie w kościele?

– Żeby było ogrzewanie, potrzebne są dwie rzeczy. Dokoń-
czenie instalacji elektrycznej i pieniądze na jej założenie. Także 
zmiana mentalności wiernych, choćby w tym, by zamykali drzwi 
wchodząc do kościoła, a z tym bywa różnie. Uważam, że były lata, 
gdy było w kościele bardzo zimno – gdy nie było dachu – teraz 
jest tylko czasami zimno. Uważny obserwator zauważy jednak, że 
instalacja elektryczna już założona i przygotowana jest na taką 
ewentualność.
– Czy zdaniem Księdza, probostwo w parafii, gdzie mieści się 
siedziba gminy, jest trudnym zadaniem duszpasterskim? Czy 
gmina jest pomocna w życiu parafii?

– Wydaje mi się, że nie miejsce jest powodem trudności dusz-
pasterskich, ale zawsze, gdy trzeba zmienić przyzwyczajenia, 
zdopingować do wysiłku itp. można wyczuć pewien opór materii. 
Wpływ telewizji, utylitaryzm życia jest tym, co naprawdę utrudnia 
pracę, ale przy współdziałaniu z moimi współpracownikami jakoś 
staramy się je pokonywać. Myślę, że wspólnie z Urzędem Gminy, 
Wójtem, jak i Dyrektorami Szkół mamy wspólny cel, by w naszej 
małej Ojczyźnie żyło się nam wszystkim lepiej, by ludzie byli dla 
siebie lepsi, by młodzież miała w nas dorosłych wsparcie. Połą-
czenie wspólnych wysiłków wcześniej czy później przyniesie spo-
dziewane efekty. Myślę, że jest wzajemność: Gmina jest pomocna 
Parafii, a Parafia Gminie. Obie te instytucje pomocne powinny być 
szkołom i ludziom. Uważam, że wraz z Panem Wójtem jakoś nam 
to się udaje.
– Jakie przesłanie miałby Ksiądz Proboszcz dla swoich para-
fian, a naszych cztelników z okazji 15-tej rocznicy wmurowa-
nia kamienia węgielnego?

– Kamień węgielny – w sumie cztery – wzięty z fundamentów 
domu, w którym urodziła się św. Faustyna, której relikwie mamy 
w naszej świątyni oraz z kościoła jej chrztu św. w Świnicach Warc-
kich. Kończąc naszą rozmowę przepraszam, jeśli kogoś w minio-
nych latach obraziłem lub skrzywdziłem. Dziękuję za okazywaną 
mi życzliwość. Życzę byśmy byli zdrowi, życzliwi i wzajemnie się 
szanowali.

Już dziś zapraszam Redakcję Naszych Spraw i czytelników na 
uroczystość 20-tej rocznicy powstania Parafii Topólka w lipcu 2013 
roku.
– W imieniu redakcji Naszych Spraw dziękuję serdecznie za 
zaproszenie na tę uroczystość oraz za interesującą rozmowę. 
Życzę Księdzu również dużo zdrowia i okazów życzliwości na 
co dzień od parafian.

Z ks. Kanonikiem Antonim Wojciechowskim – Proboszczem 
Parafii p.w. Bożego Miłosierdzia w Topólce rozmawiała Danuta 
Szymańska-Mączka.
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Parafia Świerczyn 
dziękowała za plony

21 września w parafii Świerczyn odby-
wa się odpust. Uroczystość św. Mateusza  
połączona jest z dożynkami – dziękczynie-
niem składanym Bogu za tegoroczne plony. 

Rolnicy, mieszkańcy wszystkich wiosek, 
przynieśli do świątyni owoce swojej pracy 
– wieńce oraz chleby, które zostały poświę-
cone przed wniesieniem do kościoła. 

Uroczystą sumę odprawiał ks. prałat 
Michał Pietrzak. W kazaniu nawiązał on do 

trudu pracy rolnika. Podniósł go do rangi „Bożego współpra-
cownika”, a ową pracę określił mianem misji.

Nasze parafialne święto zaszczycili swoją obecnością licz-
nie zgromadzeni księża z zaprzyjaźnionych parafii.

Oprawę muzyczną liturgii Mszy św. sprawowali: organista 
Łukasz Smykowski, na instrumentach dętych Kamil Smętek, 
Szymon Małkowski i Patryk Sikorki,  śpiew Aleksandra Małec-
ka. Ostatnim akcentem uroczystości odpustowo dożynkowej 
było podzielenie się chlebem przed świątynią.

Ważna wizyta
30 października w rocznicę poświęcenia kościoła własnego 

w gościnnych podwojach parafii Świerczyn przebywał ksiądz 
Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej Wiesław Mering. Wi-
zyta rozpoczęła się od spotkania na cmentarzu. W uroczystym 
skupieniu wspólnie modliliśmy się za zmarłych.

Następnie ks. Biskup przybył do naszej świątyni wprowa-
dzając relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Po krótkim 
powitaniu i wysłuchaniu sprawozdania ks. Proboszcza z dzia-
łalności i posługi duszpasterskiej rozpoczęła się liturgia Mszy 
Świętej.

W trakcie sprawowanej Mszy Świętej ks. Biskup udzielił 
Sakramentu Bierzmowania 64 młodym przedstawicielom na-
szej parafii. 

Na zakończenie podziękował wszystkim parafianom za 
czynne i owocne uczestnictwo w życiu wspólnoty, ponoszenie 
odpowiedzialności za właściwe utrzymanie i funkcjonowanie 
kościoła. Opuszczając progi świątyni pobłogosławił dzieci, któ-
re w maju przyszłego roku po raz pierwszy przystąpią do Sa-
kramentu Komunii Świętej, oraz ich rodziców.

We wpisie do kroniki parafialnej Nasz Pasterz wyraził na-
dzieję na rychły powrót do nas. Podziękowaliśmy ks. Biskupo-
wi za Sakrament Bierzmowania i dar wspólnej modlitwy sło-
wem i kwiatami, mając nadzieję na spełnienie obietnicy.

Teksty: Elżbieta Pesta

Foto: Stanisław Wojtysiak
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Świetlica w Paniewie

Koszt modernizacji świetlicy to 49388zł
Wizytację zakończyliśmy w świetlicy Torzewo.

Koszt przedsięwzięcia 69259zł
Samorządy Wiejskie i radni z tych okręgów na okoliczność 

przekazania im świetlic w użytkowanie, wydały uroczysty obiad 
dla uczestników wizytacji w GOK w Topólce.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni przez Wójta Gmi-
ny przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Alicja Zdziarska, 
Anna Stachera, Jarosław Dembiński i goście: Starosta Powiatu 
Radziejowskiego Marian Zieliński, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Anna Niedośmiałek, Przewodniczący Komisji ds. Kultury, 
Oświaty i Sportu Stanisław Borkowski, pracownicy urzędu gmi-
ny oraz przedstwiciele wykonawcy z firmy „Uniwektor” Kazi-
mierz Mastalerski i Maria Czyżniewska. 

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak

Gmina Topólka uczestnicząc w programie „Wieś się zmienia” 
zrealizowała zadania inwestycyjne, które poprawiają bezpieczeń-
stwo, estetykę oraz bazę lokalową świetlic wiejskich w sołectwach. 
Inwestycje te mogły być realizowane dzięki środkom pozyskanym 
ze Stowarzyszenia LGD – „Razem dla powiatu radziejowskiego” 
w ramach „PROW”. I tak po zrealizowaniu przedsięwzięcia 6 paź-
dziernika, w obecności samorządów, poszczególnych sołectw, 
radnych z tych okręgów i zaproszonych gości, Wójt Gminy Henryk 
Orłowski przekazał sołtysom klucze do odnowionych świetlic. Wi-
zytację rozpoczęliśmy od świetlicy w Kamieńcu.

Całkowity koszt inwestycji to 34903zł
Kolejna świetlica to Bielki.

Koszt realizacji 59573zł

Kolejne świetlice służą mieszkańcom

Klucze odbiera sołtys Kamieńca – Halina Pawlak

Po remoncie                                                         Przed remontem

Klucze odbiera sołtys Torzewa – Danuta Piekarska
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Niespodziewany sukces
27 października br. w Szkole Zawodowej Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku 

odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie II edycji Wojewódzkiego Konkursu Tu-
rystyczno-Krajoznawczego dla dzieci i młodzieży: „Mój region – miejsca, które warto zwie-
dzić”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dowolną techniką plakatu promującego 
walory turystyczne miejsca zamieszkania, piękna otaczającej przyrody, ciekawych miejsc, 
do których warto przyjechać na wypoczynek. I-wsze miejsce zdobyła Wioletta Lewan-
dowska, która w świetlicy w Orlu przy pomocy opiekuna wykonała swoją pracę. Zwycięski 
plakat wykonany został m.in. z grochu, ryżu, kaszy, płatków ryżowych i manny. Wioletta na 
plakacie zaprezentowała miejsca, w których była podczas wycieczek wakacyjnych organi-
zowanych na zajęciach w świetlicy, był to: wiatrak, las oraz jezioro. Zwyciężczyni otrzymała 
dyplom oraz wiele bardzo atrakcyjnych nagród rzeczowych. Po czym wraz z opiekunką 
udzieliły wywiadu do telewizji TV Kujawy. Nie zapomniano również o opiekunach, którzy 
otrzymali podziękowanie za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.

Ilona Budzyńska

ODKRYWAMY  TALENTY
Stanisław Borkowski

Ewa Budzińska z Sieraków
jest wszechstronnie utalentowaną 
uczennicą, poświęca dużo czasu, aby 
angażować się w życie społeczne ko-
ścioła parafialnego w Mąkoszynie. Śpie-
wa, gra na saksofonie, rysuje, jeździ 
konno i marzy o uprawianiu dresażu. 
Ewa to kolejna młoda osoba, która zgo-
dziła się odpowiedzieć na kilka pytań.
– Jesteś młodą osobą, do jakiej szko-
ły i klasy chodzisz obecnie?
E.B. – Obecnie uczęszczam do Szkoły Podstawowej w Topólce. 
Uczę się w klasie VI „b”, której wychowawcą jest pan Andrzej 
Szwedek. Bardzo lubię moje koleżanki i kolegów z klasy i uwa-
żam, że jest to najlepsza klasa w szkole.
– Kto odkrył Twoje uzdolnienia i kiedy?
E.B. – Tak naprawdę nie wiem czy jestem osobą uzdolnioną, 
jednakże wiem, że uwielbiam śpiewać, grać na saksofonie i ry-
sować. Przygoda z rysowaniem rozpoczęła się w pierwszej kla-
sie SP w Czamaninie. Wtedy to wychowawca Pani Mariola Linert 
zwróciła uwagę na moje rysunki i w krótkim czasie moje prace 
plastyczne stały się ozdobą klasy. Dwa lata temu Pani Eliza 
Ospalska-Grudzień przeprowadzała na lekcji muzyki w SP w To-
pólce przesłuchania do szkolnego chórku. Po występie zachwy-
ciła się moim głosem i zaproponowała mi, abym była solistką na 
szkolnych apelach i innych uroczystościach. Pani Eliza zaczęła 
mnie przygotowywać do różnych konkursów piosenek i robi to 
do dnia dzisiejszego, za co jej serdecznie dziękuję. Ponadto bra-
łam czynny udział w uroczystościach, gdzie mogłam śpiewać dla 
siebie i lokalnego społeczeństwa. Wtedy to Pan Jan Kucal (śp.) 
kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej w Wierzbniku zasugerował, 
abym zaczęła rozwijać swoje umiejętności w szkole muzycznej. 
Dwa miesiące później rodzice zapisali mnie do Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Radziejowie, w której uczę się nadal.
– Czy Twoje talenty zostały już docenione przez rodzinę, 
szkołę i środowisko lokalne?
E.B. – Tak, jak już wspomniałam rodzice docenili mój talent 
i zapisali mnie do szkoły muzycznej na śpiew i grę na saksofo-
nie. Swoje obowiązki planują tak, abym do szkoły oraz na inne 
występy dotarła na czas. Wspierają mnie w każdym momen-

cie. W szkole moja aktywność przekłada się na ocenę celującą 
z muzyki oraz wzorowe zachowanie. Szkoła również pomaga 
mi w braniu udziału w konkursach. Jako pierwszy był 6 Konkurs 
Piosenek Maryli Rodowicz we Włocławku, w którym zajęłam 
II miejsce. W środowisku lokalnym spotykam się z pochwałami 
za moje występy. 
– Słyszałem, że bardzo aktywnie udzielasz się w swoim koście-
le parafialnym w Mąkoszynie. Powiedz nam, co tam robisz?
E.B. – W kościele w Mąkoszynie pełnię funkcję kantorki, czy-
li śpiewam psalmy z akompaniamentem. Włączam się również 
w udział we Mszy Św. czytając fragmenty z Pisma Św. i mo-
dlitwy wiernych. Uczęszczam również na nabożeństwa w dni 
powszednie, takie jak: droga krzyżowa, majowe, czerwcowe, ró-
żańcowe, itd. 
– Jakie masz marzenia na przyszłość i co byś chciała robić 
w dorosłym życiu?
E.B. – Szczerze powiedziawszy nie spieszy mi się do dorosłego 
życia i nie wiążę jeszcze żadnych poważnych planów na przy-
szłość. Moim zainteresowaniem i pasją jest muzyka i na pew-
no zrobię wszystko, abym nie zmarnowała swojego talentu. Być 
może uda mi się założyć jakiś zespół. Jednakże kocham też ko-
nie i chciałabym z nimi pracować. Moim marzeniem jest uprawia-
nie dresażu , czyli połączenie jazdy konnej z tańcem.
– Podobno także ładnie rysujesz i malujesz? Czy pokazywa-
łaś swoje pracy szerszej publiczności?
E.B. – Wieczorami lubię wziąć czystą kartkę, ołówek i rysować, 
co mi przyjdzie na myśl. Pomaga mi to wyrażać swoje uczucia. 
Pierwszą publicznością moich rysunków była bliższa i dalsza 
rodzina. Siostra nawet zazdrościła mi talentu. Z czasem moje 
prace uczestniczyły w różnych konkursach i zdobywały pierwsze 
miejsca np. w konkursie plastycznym „Ilustracja do utworu Marii 
Konopnickiej” i „Portret Fryderyka Chopina”. 
– Czy masz czas na inne zajęcia: naukę, koleżanki, itd.?
E.B. – Pewnie, że mam. Uczyć się trzeba, bo wiedza to pod-
stawa każdego człowieka. Bywa i tak, że na naukę mam mniej 
czasu, ale staram się to jak najszybciej nadrobić. Czasami znaj-
duję czas na miłe rozrywki, takie jak: spotkanie z koleżankami, 
zabawa z małym siostrzeńcem, czy jazda konna. 
– Dziękuję za rozmowę.

Ewa ma kilka pasji w życiu. Ciekawe, która zwycięży i będzie 
dla niej najważniejsza.

Urodzili 
się

Wiktoria Ola Wastowska, 
ur. 01.05.2011 r., Sierakowy

Oskar Fornalewicz,
ul. 05.07.2011 r., Zgniły Głuszynek

Małgorzata Czyżewska, 
ur. 08.07.2011 r., Wola Jurkowa
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Rozwiązanie krzyżówki – hasło z naklejonym kuponem prosi-
my nadsyłać do 15 stycznia 2012 r. na adres:
  Redakcja „Nasze Sprawy”
  87–875 Topólka, Biuro Rady Gminy

Blanka Mętlewicz,
ur. 19.07.2011 r., Paniewo

Jakub Motyliński,
ur. 11.08.2011 r., Czamanin

Roksana Rychlewska, 
ur. 31.08.2011 r., Paniewo

Marcin Sucharski, 
ur. 17.09.2011 r., Sierakowy

Barbara Lipska i Łukasz Krause,
09.07.2011 r.

Ewelina Grzelak i Radosław Chojnacki,
20.08.2011 r.

Izabela Falgowska i Grzegorz Kubiak,
03.09.2011 r.

Patrycja Łojewska i Marcin Dębowski,
24.09.2011 r.

Magdalena Wojtysiak i Jarosław Szafrański,
22.10.2011 r.

Śluby

•  Krzyżówka  •  Krzyżówka  •
1 Miesiąc, w którym Nasz kraj objął prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
2 Ile miesięcy będzie trwało przewodnictwo Polski w Radziej UE.
3 Miasto, w którym oprócz Warszawy, miała miejsce inauguracja przewod-

nictwa Polski w Radzie UE.
4 Tytuł hymnu europejskiego „Oda do...”.
5 Państwo, które przejmie prezydencję w Radzie UE zaraz po Polsce.
6 ...... Unii Europejskiej – główny organ decyzyjny UE.
7 Do jakiego związku zawodowego nawiązuje swoją symboliką logo 

polskiej prezydencji w radzie UE.
8 Mikołaj ........... – jest pełnomocnikiem rządu ds. polskiej prezydencji  

w UE.
9 Polska obejmując prezydencję w Unii Europejskiej, przejęła nad nią swoje 

......... .
10 Nazwisko autora, który zaprojektował logo prezydencji Polski w radzie 

Unii Europejskiej.
11 Imię przewodniczącego parlamentu europejskiego.
12 Stolica Belgii oraz Unii Europejskiej.
13 Traktat, który ustanowił nowe reguły sprawowania prezydencji w UE.
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