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Zanim w piątek 19 lutego 2010 roku za-
brzmiał dzwon Tuba Dei w diecezjalnej kate-
drze świętych Janów, obwieszczający obec-
ność doczesnych szczątków Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, mieszkańcy Warszewic po-
kłonili się  wielkiemu Polakowi, oddając mu 
hołd w imieniu całej gminnej społeczności. 

Było to możliwe dzięki aktywności wójta Je-
rzego Zająkała, który przyczynił się do tego, 
aby trasa konduktu z sarkofagiem wielkiego 
astronoma biegła z Olsztyna do Torunia droga-
mi naszej gminy. 

Zanim wzdłuż ulicy zapłonęły pochodnie, 
uczniowie SP Warszewice wzięli udział w „po-
gadance”, mającej na celu uświadomienie im 
znaczenia odkryć wielkiego humanisty rodem z 
Torunia dla nauki. 

Później uczniowie szkoły oraz mieszkańcy 
Warszewic w dużą niecierpliwością oczekiwali 
na przejazd dostojnej kolumny, którą w uroczy-

„Wstrzymał Słońce, 
ruszył Ziemię...” 

stym milczeniu i w blasku pochodni powitano 
w naszej gminie w czwartek 18 lutego, około 
godziny 20.00. 

Warto nadmienić, że nad organizacją tych 
podniosłych chwil czuwała dyrektor SP War-
szewice, pani Honorata Żeglarska oraz pan 
Bartosz Lewandowski, asystent wójta gminy. 
W należytym przygotowaniu się na przyjęcie 
sarkofagu ze szczątkami Mikołaja Kopernika 
przez mieszkańców Warszewic pomagał pan 
Grzegorz Borek, jadący wraz z dostojnikami ko-
ścielnymi i urzędowymi w kondukcie. 

Przypomnijmy, że uroczystości, w których 
inauguracji mieli zaszczyt wziąć udział miesz-
kańcy Warszewic, związane były z obchodami 
537. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, któ-
re, przy wsparciu marszałka województwa Pio-
tra Całbeckiego, zorganizowały diecezja toruń-
ska i archidiecezja warmińska. 

Bartosz Lewandowski

Sadźmy 
drzewa 

i krzewy!
W związku ze znacznym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej gminy nabywaniem i 
sadzeniem drzew, Urząd Gminy w Łubiance 
przeprowadzi, podobnie jak jesienią, akcję 
rozprowadzania sadzonek drzew i krzewów. 

Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie wy-
branego asortymentu roślin u sołtysów do 
wtorku 30 marca. Wyboru można dokonać 
spośród  następujących roślin:

Drzewa iglaste: świerk pospolity, sosna po-
spolita, sosna czarna, modrzew europejski; li-
ściaste: brzoza brodawkowata, dąb czerwo-
ny, jarząb pospolity (jarzębina), klon zwyczaj-
ny, klon jawor; krzewy: śliwa ałycza, róża fał-
dzistolistna (japońska), kruszyna pospolita, de-
reń świdwa, bez czarny. Sołtysi posiadają krót-
kie charakterystyki poszczególnych gatunków 
roślin. Ceny sadzonek kształtują się w zależno-
ści od gatunku rośliny i jej wielkości w grani-
cach 0,15 - 1,20 zł za jedną sztukę. 

Tadeusz Wierzbowski

W naszej gminie nie brakuje drzew i krzewów. 
I oby było ich jak najwięcej!

Uczniowie szkoły w Warszewicach pochodniami powitali kondukt z sarkofagiem 
Mikołaja Kopernika. W kolumnie jechał m.in. marszałek Piotr Całbecki


