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Do Czytelników

Otrzymujecie Pañstwo do r¹k pierwszy
numer biuletynu Stowarzyszenia ,,Poro-
zumienie Ziemia Ko�ciañska'' i mamy
nadziejê, ¿e przyjmiecie go z ¿yczliwo-
�ci¹. Trudno sobie wyobraziæ dzisiaj ja-
k¹kolwiek dzia³alno�æ publiczn¹ bez rze-
telnej informacji. Przeto biuletyn nasz
ma przede wszystkim informowaæ Czy-
telników o ideach i celach Stowarzysze-
nia oraz o dzia³aniach, jakie podjêli�my,
podejmujemy i podejmowaæ bêdziemy,
wype³niaj¹c statutowe obowi¹zki.
Byliby�my szczê�liwi, gdyby poza tym
pismo to spe³nia³o funkcjê edukacji spo-
³ecznej w dziedzinie dziejów i tradycji
Ziemi Ko�ciañskiej, a tak¿e propagowa³o
wzorce godnego, moralnego i uczciwe-
go zachowania. W tej dziedzinie pod¹-
¿amy za my�l¹ �p. dr med. Henryka Flor-
kowskiego, który wielokrotnie przestrze-
ga³ przed agresj¹ i z³o�ci¹, a namawia³
do prezentowania w mediach dobra w
postaci pozytywnych wzorców osobo-
wych.
Jednym zdaniem chcemy informowaæ i
kszta³towaæ pozytywne postawy wobec
ludzi i ¿ycia. Biuletyn nasz nie jest for-
mu³¹ zamkniêt¹. W obecnym kszta³cie
stanowi wyj�ciow¹ propozycjê. Bêdzie-
my wdziêczni za krytyczne uwagi, które
potraktujemy powa¿nie.  Liczymy te¿ na
to, ¿e pozyskamy wspó³pracowników.
Nasze ³amy otwarte s¹ dla wszystkich,
którym bliskie s¹ idea³y stowarzyszenia.

Andrzej Jêcz
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia PZK

Dnia 8 grudnia 2004r. odby³o siê  zebra-
nie za³o¿ycielskie  Stowarzyszenia  "Po-
rozumienie Ziemia Ko�ciañska".
Cz³onkami za³o¿ycielami s¹: Henryk
Bartoszewski,  Pawe³ Buksalewicz,
Aleksander Heller, Andrzej Jêcz, Jan
Józefczak, Kazimierz Józefowski, Mi-
cha³ Jurga, Pawe³ Kaczmarek, Andrzej
Przyby³a, Wiktor Snela, Edward Strzy-
miñski, Józef �wi¹tkiewicz, Roman
Szczepaniak, Miros³aw Wo�niak, Maciej
Zielonka i Wojciech Ziemniak.
Stowarzyszenie zarejestrowano w Kra-
jowym Rejestrze S¹dowym 30 grudnia
2004r. Walne Zebranie Cz³onków "Po-
rozumienia Ziemia Ko�ciañska" w dniu
18 stycznia 2005r. wybra³o Zarz¹d Sto-
warzyszenia, który stanowi¹:
Andrzej Jêcz  - przewodnicz¹cy
Henryk Bartoszewski  - zastêpca prze-
wodnicz¹cego
Pawe³ Buksalewicz  - zastêpca przewod-
nicz¹cego
Edward Strzymiñski  - sekretarz
 Aleksander Heller       - skarbnik
Wiktor Snela - cz³o-
nek zarz¹du
Józef �wi¹tkiewicz
- cz³onek zarz¹du
Maciej Zielonka
- cz³onek zarz¹du.
Stowarzyszenie
aktualnie liczy oko-
³o 80 osób i wyzna-
je:
1. Chrze�cijañski
system warto�ci.
2. Samorz¹dno�æ
w ¿yciu spo³ecz-
nym i gospodar-
czym.
3. Dorobek  poko-
leñ   spo³eczno�ci
lokalnej.
4. Poszanowanie
prawa  w³asno�ci.
5. Uczciwo�æ w ¿yciu publicznym.
Tak okre�lone warto�ci s¹ kryteriami
budowania stowarzyszenia i przyjmowa-
nia cz³onków. We wszystkich gminach
powiatu ko�ciañskiego powstan¹ ko³a.
Odby³y siê spotkania informacyjne, któ-
re potwierdzaj¹ du¿e zainteresowanie

Blisko ludzi
mieszkañców dzia³alno�ci¹ stowarzy-
szenia.
"Porozumienie Ziemia Ko�ciañska" jako
cele dzia³ania przyjê³o wspomaganie
rozwoju wspólnot i spo³eczno�ci lokal-
nych; podejmowanie dzia³alno�ci w dzie-
dzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i tradycji;  podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielêgnowanie polsko�ci
oraz rozwoju �wiadomo�ci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej; aktywno�æ w
pomocy spo³ecznej, w tym pomocy ro-
dzinom i osobom w trudnej sytuacji ¿y-
ciowej; prowadzenie dzia³alno�ci chary-
tatywnej; dzia³anie na rzecz osób nie-
pe³nosprawnych; promowanie zatrud-
nienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostaj¹cych bez pracy i zagro¿onych
zwolnieniami z pracy; wspomaganie roz-
woju gospodarczego i przedsiêbiorczo-
�ci; inicjatywy na rzecz nauki, edukacji,
o�wiaty i wychowania; dzia³alno�æ na
rzecz porz¹dku i bezpieczeñstwa pu-
blicznego oraz przeciwdzia³anie patolo-
giom spo³ecznym.

Okre�lone przez "Porozumienie Ziemia
Ko�ciañska" warto�ci, cele i zadania to
realizacja przyjêtego has³a " blisko lu-
dzi".

Edward Strzymiñski

Wierzby nad Obr¹

Zarz¹d  Porozumienia  Ziemia  Ko�ciañska.  Na zdjêciu  brak
p. Wiktora Sneli.
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Decentralizacja w³adzy nie by³a dzie³em
przypadku - zapocz¹tkowa³y j¹ ruchy
wolno�ciowe, które objawia³y siê w Pol-
sce pod w³adz¹ komunistyczn¹ od po-
znañskiego czerwca 1956 roku, poprzez
wydarzenia marcowe w 1968, wydarze-
nia grudniowe w 1970, wydarzenia ra-
domskie w 1976 i wreszcie podpisanie
Porozumieñ Sierpniowych w 1980 roku,
co zaowocowa³o powstaniem "Solidar-
no�ci", która  po delegalizacji w stanie
wojennym, dzia³aj¹c w podziemiu  przy-
bli¿a³a nas do odzyskania  niepodleg³o-
�ci w 1989 roku. Przed 16 laty w spad-
ku po komunizmie otrzymali�my skraj-
nie scentralizowany system zarz¹dza-
nia publicznego. O ile system komuni-
styczny stawia³ tylko i wy³¹cznie na - jak
to nazywano jêzykiem aparatu partyjne-
go - masy, to samorz¹d terytorialny sta-
wia na ka¿d¹ z jednostek, która gotowa
jest pracowaæ organicznie dla dobra lo-
kalnej spo³eczno�ci.
Taka jest ró¿nica miêdzy w³adz¹ spra-
wowan¹ odgórnie, centralnie a ide¹ sa-
morz¹dno�ci terytorialnej, dla której ka¿-
dy cz³owiek jest tak samo wa¿ny. W tym
sensie idea ta sprowadza siê do
upodmiotowienia cz³owieka, tak aby
identyfikowa³ siê on z miejscem, w któ-
rym ¿yje i pracuje.
Warto równie¿ przypomnieæ, ¿e samo-
rz¹d terytorialny to nie tylko rada, bur-
mistrz czy wójt, starosta i odpowiednie
urzêdy, ale to wspólnota mieszkañców
zamieszka³ych na wyznaczonym teryto-
rium.
Wybory samorz¹dowe 1990 r.  stanowi-
³y nies³ychany prze³om w budowaniu tak
ogólnopolskiej, jak i lokalnej demokra-
cji. To w³a�nie te wybory przyczyni³y siê
do uruchomienia licznych inicjatyw lo-
kalnych, za spraw¹ których zaczê³o siê
zmieniaæ oblicze Ma³ych Ojczyzn. To, ¿e
ludzie organizuj¹ siê w obrêbie najmniej-
szych jednostek administracji samorz¹-
dowej jest najwiêkszym pok³osiem tej
reformy. Konieczne okaza³o siê zbudo-
wanie praktycznie od podstaw o�rodków
w³adzy przygotowanej do samodzielne-
go rz¹dzenia.
Poprzez przekszta³cenie podzia³u admi-
nistracyjnego pañstwa, dosz³o do prze-
kazania wielu kompetencji, dokonano
usprawnieñ w sferze edukacji, kultury,

ochrony zdrowia, opieki spo³ecznej i in-
frastruktury drogowej.
Reforma samorz¹dowa otworzy³a nie-
mal¿e nieograniczone mo¿liwo�ci na
zaanga¿owanie spo³eczne, dobry kon-
takt z lud�mi, praktyczno�æ, zaradno�æ,
a przede wszystkim - nastawienie na
rozwi¹zywanie konkretnych problemów.
Takich problemów, które doskonale s¹
widoczne z perspektywy samorz¹du lo-
kalnego, ale ju¿ niekoniecznie z pozycji
wojewody, czy premiera.
Niew¹tpliwym sukcesem samorz¹dów
terytorialnych jest szereg udanych i po-
trzebnych inwestycji w obrêbie infra-
struktury lokalnej, czyli budowa dróg,
szkó³, sal gimnastycznych, kanalizacji
sanitarnych i wodoci¹gowych, gazyfika-
cja, telefonizacja, budowa oczyszczalni
�cieków i sk³adowisk odpadów.
Samorz¹d terytorialny to równie¿  wspó³-
organizator i opiekun oddolnych inicja-
tyw. Skupienie wokó³ radnych wolonta-
riatu, wspó³praca z organizacjami poza-
rz¹dowymi to zagadnienie równie wa¿-
ne, jak rozwój gospodarczy czy spraw-
ne zarz¹dzanie. Nie zapominajmy o tym,
¿e samorz¹dowcy powinni dysponowaæ
ogromn¹ palet¹ cech nie tyle polityków,
ile spo³eczników.

*
Samorz¹d przyniós³ wiele pozytywnych
przemian. Trudno sobie dzisiaj wyobra-
ziæ, co by siê dzia³o i jak wygl¹da³yby
Ma³e Ojczyzny w odrodzonej Polsce,
gdyby nie by³o samorz¹dnych gmin,
powiatów i województw. Oczywi�cie idea
samorz¹dno�ci terytorialnej nie jest wol-
na od niedoskona³o�ci. S¹ takie samo-
rz¹dy, w których panuje korupcja, wy-
obcowanie w³adzy i podejmowanie de-
cyzji w imiê w³asnych, chorych ambicji.
Najwiêksz¹ jednak bol¹czk¹ jest brak
dalszej, racjonalnej decentralizacji pañ-
stwa. Tendencja do centralizacji oraz
nak³adania na samorz¹dy zadañ bez
przekazywania na ich realizacjê pieniê-
dzy, szczególnie mocno zaznaczy³a siê
w ostatnich latach. Wynika to pewnie z
przekonania rz¹dz¹cych, ¿e wiêcej w³a-
dzy to wiêcej mo¿liwo�ci do malwersa-
cji.
Mimo to, jestem przekonany, ¿e idea
samorz¹du terytorialnego bêdzie siê
dalej rozwijaæ. Minione piêtna�cie lat

dobitnie pokaza³o, ¿e samorz¹dno�ci nie
warto powstrzymywaæ, zw³aszcza w
perspektywie rozwoju gmin, miast i po-
wiatów w ramach Unii Europejskiej.
Niew¹tpliwie jeszcze d³ugo bêd¹ nam
towarzyszy³y rozmaite problemy spo-
³eczne, ale spraw¹, w której nic cz³owie-
ka nie jest w stanie zast¹piæ jest kon-
takt z drugim cz³owiekiem.  Najpe³niej
jest to mo¿liwe tutaj na dole, gdzie
kszta³tuje siê polska samorz¹dno�æ i
demokracja.  W³a�nie tu jest najwiêcej
pracy - w terenie, w samorz¹dach.
Wymaga to od nas wszystkich nieustan-
nego wysi³ku. Wymaga wybierania jako
swych przedstawicieli uczciwych i m¹-
drych ludzi. Ci¹g³ego pozyskiwania �rod-
ków materialnych, pozwalaj¹cych na
podjêcie wszelkich dzia³añ dla dobra
naszego s¹siada, mieszkañca tego sa-
mego miasta, tej samej wioski, tej sa-
mej gminy, powiatu i województwa.
 Niech to bêdzie naszym wspólnym ce-
lem.

Andrzej Jêcz

Refleksje na 15-lecie samorz¹du
Piêtna�cie lat temu - 8 marca 1990 roku w nowo odrodzonej Ojczy�nie uchwalono "Ustawê o samorz¹dzie terytorial-
nym", a  27 maja odby³y siê pierwsze po II wojnie �wiatowej,  w pe³ni wolne wybory.

Charakterystycznym zjawiskiem
wspó³czesnego �wiata jest starzenie
siê spo³eczeñstw. Ludno�æ Europy, w
tym i oczywi�cie Polski, szybko osi¹-
ga wiek dojrza³y. Prognozy i ¿ycie
potwierdzaj¹, ¿e w wieku XXI senio-
rzy stanowiæ bêd¹ niemal po³owê lud-
no�ci Europy. Te fakty winny wyzwa-
laæ w o�rodkach w³adzy i organiza-
cjach spo³ecznych inicjatywy w zakre-
sie stwarzania aktywnych i godnych
warunków ¿ycia starszego pokolenia.
Podejmujemy zatem inicjatywê uru-
chomienia Ko�ciañskiego Uniwersy-
tety Trzeciego Wieku.
Zasadnicze cele programowe KUTW
to:
- w³¹czenie osób starszych do syste-
mu kszta³cenia ustawicznego,
- aktywizacja intelektualna, psychicz-
na i fizyczna s³uchaczy,
- nauka zdrowego stylu ¿ycia i wdra-
¿anie profilaktyki gerontologicznej,

Uniwersytet
dla

Doros³ych
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- organizacja zajêæ gimnastycznych i
rehabilitacyjnych, sportowych i tury-
stycznych.
Cele programowe realizowaæ pragnie-
my w nastêpuj¹cych formach:
- wyk³ady ogólnodostêpne o ró¿norod-
nej tematyce (m.in. z zakresu medycy-
ny, psychologii, historii sztuki, regionu,
�rodowiska naturalnego itp.); wyk³ady
odbywaæ siê bêd¹ co dwa tygodnie
(czwartki godzina 18:00). Tematykê wy-
k³adów na ka¿dy rok zatwierdzaæ bêdzie
Rada Programowa w sk³ad której wcho-
dziæ bêd¹ profesorowie ró¿nych uczel-
ni, wywodz¹cy siê ze �rodowiska ko-
�ciañskiego,
- lektoraty jêzykowe - adresowane do
s³uchaczy po 40. roku ¿ycia,
- organizacja konferencji popularno-na-
ukowych,
- edukacja informatyczna - tylko dla s³u-
chaczy powy¿ej 40. roku ¿ycia
- zajêcia sportowo-rekreacyjne,
- organizowanie imprez turystycznych ze
szczególnym uwzglêdnieniem turystyki
rowerowej,
- zajêcia terapeutyczno - rehabilitacyj-
ne np. gimnastyka mózgu, terapia tañ-
cem itp.,
- poradnictwo prawne oraz dzia³alno�æ
wydawnicza.
Do udzia³u zapraszamy wszystkie oso-
by doros³e, bez wzglêdu na wiek i po-

Pisaæ dzisiaj o uczciwo�ci w ¿yciu pu-
blicznym jest rzecz¹ bardzo trudn¹. Wi-
doczny jest jej brak. Jeszcze przed kil-
ku laty nie wydawa³o siê prawdopodob-
ne, aby pose³ móg³ mieæ prawomocny
wyrok s¹du za przestêpstwo. Opiniê
publiczn¹ szokuj¹ liczne afery w�ród
znacz¹cych postaci w �wiecie polityki i
biznesu. Nie jest moim celem opisywa-
nie tych zgubnych dla spo³eczeñstwa
zjawisk, ale zachêcenie czytelnika do
refleksji, co czyniæ, by w ¿yciu publicz-
nym dominowa³a uczciwo�æ.
Upadek moralno�ci obywatelskiej mo¿e
prowadziæ ca³e spo³eczeñstwa do zgu-
by. Znakomity poeta renesansu, Jan
Kochanowski, tak pisze w tragedii p.t.
,,Odprawa pos³ów greckich'': ,,Prze³o¿o-
nych wystêpki miasta zgubi³y i szerokie
do gruntu cesarstwa zniszczy³y''. W in-
nym miejscu tego utworu padaj¹ takie
s³owa: ,,O nierz¹dne Królestwo i zginie-
nia bliskie, gdzie ani prawa wa¿¹, ani
sprawiedliwo�æ ma miejsce, a wszystko
z³otem kupiæ trzeba''.
Kochanowski ¿y³ w epoce Jagiellonów,
a Polska by³a wtedy wielkim mocar-
stwem. Mimo to wra¿liwy humanista
upatrywa³ w braku uczciwo�ci u kieruj¹-

cych pañstwem wielkie niebezpieczeñ-
stwo dla kraju.
Znany jest w historii przyk³ad rozpadu
staro¿ytnego Rzymu. Przyczyny by³y-
ró¿ne. S³ynny liryk rzymski, Horacy, tak
to ujmuje: ,,Có¿ po ustawach bez oby-
czajowo�ci w narodzie?''. Jeszcze jeden
przyk³ad, bli¿szy naszym czasom. Ma-
tematyk i filozof angielski ¿yj¹cy w XX
w. Bertrand Russell, tak to sformu³owa³:
,,Bez obywatelskiej moralno�ci spo³e-
czeñstwa gin¹, za� bez osobistej nie s¹
godne przetrwania''.
Przejd�my wiêc do rozwa¿añ na temat,
czym jest uczciwo�æ w ¿yciu publicznym.
S³ownik jêzyka polskiego podaje takie
wyja�nienie: ,,Uczciwo�æ to rzeczownik
od przymiotnika uczciwy - to znaczy
cz³owiek nieposzlakowanej uczciwo�ci''.
Synonimami ,,uczciwy'' s¹ okre�lenia:
prawy, rzetelny, szanuj¹cy cudz¹ w³a-
sno�æ, niezdolny do oszustwa, godny,
porz¹dny, przyzwoity.
W pojêciu uczciwo�æ kryj¹ siê trzy zna-
czenia:
1. prawo�æ - oznacza to samo co szla-
chetno�æ czyli wierno�æ idea³om, którym
siê s³u¿y,
2. rzetelno�æ - czyli nale¿yte wype³nia-

Dawaæ �wiadectwo...

ziom wykszta³cenia. Wszyst-
kich, którzy nie pracuj¹ zawo-
dowo (emeryci, renci�ci), ale
równie¿ tych, którzy maj¹ du¿o
wolnego czasu - bezrobotni
oraz ludzi niepracuj¹cych z
ró¿nych powodów. Zapisy s³u-
chaczy odbêd¹ siê w miesi¹-
cu wrze�niu. S³uchacz otrzyma
indeks (symboliczne potwier-
dzenie udzia³u w wyk³adach)
oraz legitymacjê s³uchacza.
Czwartkowe wyk³ady o tema-
tyce ogólnej odbywaæ siê bêd¹
w siedzibie Ko�ciañskiego Ko-
legium Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza. To swoiste
otwarcie uniwersytetu dla in-
nych generacji wiekowych bê-
dzie znakomitym przyk³adem
ukazania ludziom m³odym, ¿e
okres starzenia siê i staro�ci
jest naturalnym czasem ka¿de-
go cz³owieka i winien on byæ
wype³niony aktywnym i sen-
sownym ¿yciem. Ogromnie siê
cieszymy, ¿e inicjatywa nasza spotka³a
siê z ogromn¹ ¿yczliwo�ci¹ ze strony
Jego Magnificencji Rektora UAM prof.
dr hab. Stanis³awa Lorenca, czego wy-
razem jest przyjêcie honorowego patro-
natu nad Ko�ciañskim Uniwersytetem
Trzeciego    Wieku.   Du¿e  zrozumienie

nie swoich obowi¹zków wobec ojczyzny,
rodziny, zawodu,
3. sumienno�æ - oznacza postêpowanie
zgodne z sumieniem, które musi prze-
strzegaæ dekalogu.
Tak nale¿y rozumieæ uczciwo�æ w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka. Takich prawych,
przyzwoitych i rzetelnych ludzi bardzo
nam dzisiaj potrzeba.
Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e w stosun-
ku do osób, które pe³ni¹ wysokie funk-
cje w ¿yciu publicznym, wymagania s¹
jeszcze wy¿sze.
Przys³owie ³aciñskie: ,,salus rei publicae
suprema lex esto'', to znaczy ,,dobro
Rzeczypospolitej powinno byæ najwy¿-
szym prawem'' - w pe³ni te postawy de-
finiuje.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e tylko uczci-
wo�æ obywatelska mo¿e zagwaranto-
waæ w³a�ciwe podej�cie do istotnych
problemów ¿ycia politycznego i spo³ecz-
nego. Wielki poeta, Zbigniew Herbert,
w swoim utworze ,,Przes³uchanie Pana
Cogito'' wzywa nas wszystkich: ,,Oca-
la³e� nie po to, aby ¿yæ, masz ma³o cza-
su, trzeba daæ �wiadectwo'', tak - �wia-
dectwo prawdzie i uczciwo�ci w ¿yciu
publicznym.

Barbara Mizerka

i wszechstronne wsparcie dla tej ini-
cjatywy wyra¿aj¹ w³adze samorz¹do-
we miasta Ko�ciana, gminy Ko�cian
oraz Powiatu Ko�ciañskiego. Zapra-
szamy wszystkich chêtnych - ruszamy
w pa�dzierniku.

Micha³ Jurga
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W pocz¹tkach lat 60-tych ubieg³ego wie-
ku w Ko�cianie znalaz³a siê grupa osób,
która rozumia³a potrzebê wzmocnienia
wiêzów ³¹cz¹cych ludzi z ziemi¹, na któ-
rej siê urodzili, mieszkaj¹ i niejednokrot-
nie zwi¹zali na ca³e ¿ycie. Jednym z nich
by³ dr Henryk Florkowski, który chocia¿
urodzi³ siê w Lesznie, to Ziemiê Ko�ciañ-
sk¹ umi³owa³ nade wszystko. W efekcie
rozmów, spotkañ, dyskusji rozmi³owa-
nych w tej Ziemi, w 1961 r. powo³ano
Towarzystwo Mi³o�ników Ziemi Ko�ciañ-
skiej. W dzia³alno�ci TMZK, przewa¿a³y
dwie koncepcje oddzia³ywania na spo-
³eczno�æ lokaln¹. Pierwsza, prezen-
towana przez prof. Boles³awa Ig³o-
wicza, mówi³a o popularyzacji wie-
dzy o regionie na podstawie dostêp-
nej bazy �ród³owej, drug¹ prezen-
towa³ dr Henryk Florkowski i uwa-
¿a³, ¿e wiedza o regionie nie mo¿e
byæ tylko oparta o dostêpn¹ litera-
turê, lecz tak¿e wzbogacana o wy-
niki badañ w³asnych.
Dr H. Florkowski tak napisa³ o za-
daniach, jakie stawiali sobie pod
jego kierunkiem ko�ciañscy regio-
nali�ci: "...Nasze Towarzystwo ma
za cel doskonalenie wewnêtrzne
(...). Staramy siê wp³ywaæ wycho-
wawczo na spo³eczeñstwo, urzêd-
ników nieraz nawet dyrektorów i
dzia³aczy politycznych. To siê robi
oczywi�cie delikatnie, latami. Budu-
jemy dumê z historii naszego mia-
sta, to na ludzi wp³ywa''. Te posta-
wione przed sob¹ i Towarzystwem
cele dr H. Florkowski z ¿elazn¹ kon-
sekwencj¹ realizowa³.
Jedn¹ z najstarszych form dzia³al-
no�ci TMZK jest dzia³alno�æ odczy-
towa i tutaj prezes dr H. Florkowski
bardzo zabiega³ o wysoki poziom
wyk³adów, które do dnia dzisiejsze-
go stanowi¹ ogromny wk³ad w roz-
wój wiedzy o regionie ko�ciañskim.
Gdy stan¹³ na czele Towarzystwa, za-
proponowa³ Zarz¹dowi opublikowanie
zebranych i opracowanych przez cz³on-
ków TMZK materia³ów dotycz¹cych ró¿-
nych dziedzin ¿ycia na Ziemi Ko�ciañ-
skiej, aby uchroniæ je przed zapomnie-
niem lub zniszczeniem. Uwa¿a³, ¿e bar-
dzo wzbogac¹ wiedzê o regionie, a tak-
¿e bêd¹ mog³y byæ wykorzystywane przy
opracowywaniu monografii Ko�ciana i
okolic. Brakowa³o pieniêdzy, papieru,
szala³a cenzura.
Mimo niechêci i ró¿nych przeciwno�ci,
w 1972 r. ukaza³a siê pierwsza publika-
cja "Pamiêtnik Towarzystwa Mi³o�ników
Ziemi Ko�ciañskiej 1961 - 1971". To

Lekarz - regionalista
NASZE AUTORYTETY

obszerne, dzi� poszukiwane dzie³o, pod
redakcj¹ doktora H. Florkowskiego, ze-
bra³o bardzo przychylne recenzje. Od tej
chwili "Pamiêtniki" sta³y siê wizytówk¹
Towarzystwa i do dzisiaj ukaza³o siê 11
tomów, w tym  9 pod redakcj¹ doktora.
Doktor H. Florkowski jako pierwszy w
Towarzystwie rozumia³ i docenia³ war-
to�æ s³owa pisanego. Wszystkich zachê-
ca³ do pisania. Jestem przekonany, ¿e
od tamtego czasu wszystkie publikacje,
jakie ukaza³y siê na Ziemi Ko�ciañskiej,
je¿eli nie bezpo�rednio, to po�rednio s¹
z nim zwi¹zane.

Inn¹ form¹ upowszechnienia wiedzy o
regionie by³y sesje popularnonaukowe,
które doktor Florkowski organizowa³ z
ogromn¹ staranno�ci¹. Mia³em okazjê
uczyæ siê od doktora przy organizowa-
niu sympozjum i wystawy pt: "¯ycie i
dzie³o D. Ch³apowskiego" w 1979 r. Pi-
sano o niej nie tylko w mediach lokal-
nych, ale równie¿ w prasie , radiu i tele-
wizji o zasiêgu ogólnopolskim. Warte
zapamiêtania by³y uroczyste sesje zor-
ganizowane w 1980 roku z okazji 150-
lecia Powstania Listopadowego i w 1981
r. z okazji "150 rocznicy pobytu A. Mic-
kiewicza w Wielkopolsce". W nastêpnym
roku odby³y siê sesje dotycz¹ce  "70 lat

Harcerstwa Ko�ciañskiego" oraz po-
�wiêcona folklorowi muzycznemu mia-
sta i regionu. Bardzo interesuj¹ca by³a
sesja dotycz¹c¹ Ko�ciana w �redniowie-
czu, gdzie prelegentami byli znakomici
naukowcy poznañscy, a tak¿e konferen-
cja naukowa po�wiêcona 100-leciu Wo-
jewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Ko�cianie.
Doktor Florkowski by³, mo¿na by powie-
dzieæ w najlepszym tego s³owa znacze-
niu, uczulony na ochronê zabytków przy-
rody i nie tylko, ale ca³ej przyrody. Ubo-
lewa³ nad ka¿dym bezmy�lnie wyciêtym

drzewem. Jak¿e czêsto interwenio-
wa³ w  tej sprawie w imieniu Towa-
rzystwa u w³adz,  pisa³ na ³amach
prasy i osi¹ga³ sukcesy. Wyobra-
¿am sobie jak d³ugie by³y dyskusje
na temat przyrody z Antonim Ka�-
mierczakiem i ile dobrego obaj pa-
nowie zrobili.
Doktor H. Florkowski inspirowa³ te¿
zainteresowania Towarzystwa spra-
wami dotycz¹cymi zabytków arche-
ologii. Nawi¹zano wspó³pracê z Mu-
zeum Archeologicznym w Poznaniu
w trakcie badañ nad grodziskiem
wczesnohistorycznym w Bruszcze-
wie, nad kurhanami w £êkach Ma-
³ych, oraz w rejonie Wonie�cia-
Gniewowa. Towarzystwo po�redni-
czy³o te¿ w nawi¹zywaniu kontak-
tów miêdzy Urzêdem Powiatowym
w Ko�cianie a Instytutem Historii
Sztuki UAM w sprawie finansowa-
nia badañ w Lubiniu.
Z pocz¹tkiem lat  dziewiêædziesi¹-
tych dr H. Florkowski �wiadomie
zrezygnowa³ z kierowania Towarzy-
stwem Mi³o�ników Ziemi Ko�ciañ-
skiej. My�lê, ¿e by³a to decyzja, zna-
j¹c Doktora bardzo przemy�lana i
spowodowana stanem zdrowia.
Doktor nie odsun¹³ siê ani od To-
warzystwa, ani od dzia³alno�ci zwa-

nej spo³eczn¹. Mia³ wiêcej czasu na do-
koñczenie dzie³a o kolegach lekarzach
z Ziemi Ko�ciañskiej i ci¹gle o czym�
pisa³ albo zbiera³ materia³y, które nastêp-
nie w pisaniu wykorzystywa³. Podziwia-
³em Pana Doktora. Mia³ zawsze czas dla
takich �miertelników jak ja i na rozmo-
wy po�wiêca³  wiele swojego cennego
czasu. Rozmowy te zaowocowa³y ksi¹¿-
k¹ o czempiñskim harcerstwie.
Odszed³  do  Pana  w  koñcu grudnia
2003 r.  Pozostaje autorytetem godnym
na�ladowania.

Józef �wi¹tkiewicz
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Od 1975 roku prowadzono eksploata-
cjê gazu z odwiertu KO�CIAN-1 zloka-
lizowanego w Kie³czewie przy ul. Polnej
nieopodal torów kolejowych linii Ko�cian
- Grodzisk. Wydobyto z tego otworu 22
mln m3 gazu - otwór ten jest ju¿ zlikwi-
dowany. Geolodzy powrócili do wierceñ
w latach 90-tych. Tym razem szukali
cennego paliwa, jakim jest gaz w innej
strukturze - przynios³o to znakomite re-
zultaty. W roku 1995 odwiercono pierw-
szy otwór KO�CIAN-6 i potem nastêp-
ne - w ka¿dym by³ gaz. W roku 1999
przyst¹piono do zagospodarowania nie-
których odwiertów. Prace poszukiwaw-
cze trwa³y nadal i w pobli¿u z³o¿a KO-
�CIAN-S odkryto dalsze
z³o¿a takie jak Bonikowo,
Racot, Broñsko, Wielicho-
wo czy Ruchocice. £¹czna
wielko�æ z³ó¿ na ziemi ko-
�ciañskiej wyra¿ona w ilo-
�ci gazu wydobywalnego
wynosi ponad 30 mld m3.
Dla porównania podam, ¿e
w Polsce obecnie zu¿ywa
siê oko³o 10 mld m3, zna-
czy to wiêc, ¿e ze z³ó¿ ko-
�ciañskich gaz wystarczy³-
by na trzy lata aby w pe³ni
pokryæ potrzeby kraju.
W roku  1999 rozpoczêto
eksploatacjê odwiertu  BO-
NIKOWO 1 - to nowocze-
sna kopalnia zlokalizowana
na gruntach wsi Kokorzyn
za Po³udniowym Kana³em
Obry. Z tej kopalni do sieci trafia 12000
m3 na godzinê, co rocznie daje wielko�æ
oko³o 130 mln m3 gazu  GZ-41,5. Ko-
palnia Bonikowo by³a prekursorem no-
woczesnych technologii budowy kopalñ
i sta³a siê poligonem do�wiadczalnym
dla budowy najwiêkszej kopalni gazu
"Ko�cian" - "Broñsko". Obecnie gaz z
otworu Bonikowo  kierowany jest do
gazoci¹gu  Krobia - Kotowo, a dalej w
kierunku Rakoniewic, gdzie pokrywa po-
trzeby odbiorców.
W roku 2001 oddano do eksploatacji
próbnej kopalniê "RACOT" oraz kopal-
niê Bia³cz zlokalizowan¹ w Krzanie. D³u-
go nie by³o decyzji co do lokalizacji i ter-
minu budowy kopalni KO�CIAN -
BROÑSKO. Na przyspieszenie tej de-
cyzji niew¹tpliwy wp³yw mia³o podpisa-
nie wielkiego kontraktu na dostawê gazu
do Elektrociep³owni w Zielonej Górze.
Ten kontrakt spowodowa³, ¿e prace bu-
dowlane potoczy³y siê bardzo szybko.
Przyst¹piono do budowy nowoczesne-
go zak³adu z jednoczesnym zagospo-

Gaz - nasze bogactwo
darowaniem  pierwszych 4 z 15 otwo-
rów, w tym otworu poziomego H18 o
najwiêkszej wydajno�ci oko³o 450 m3 na
minutê.  To obecnie najbardziej wydaj-
ny otwór w Polsce.
25 lutego 2002 roku to dzieñ historycz-
ny  - otwarto najwiêksz¹ kopalniê gazu
w Polsce. Po w³¹czeniu wszystkich
otworów, czyli 15 w rejonie Ko�ciana i
15 w rejonie Broñska do Kopalni  "Ko-
�cian - Broñsko" mo¿na do systemu
odbiorców przesy³aæ 200.000 m3 na go-
dzinê, co w skali roku daje 1,5 mld m3. Z
kopalni Ko�cian - Broñsko pochodzi
obecnie 25% krajowego wydobycia , co
pokrywa oko³o 13% krajowych potrzeb.

W ziemi ko�ciañskiej zalega gaz z gru-
py  GZ-41,5 o doskona³ych parametrach
niewiele gorszych od gazu GZ-50 (me-
tanowego). Warto�æ tego gazu wynosi
28,23 MJ/m3. Zawarto�æ metanu to oko³o
83% i nale¿y do najlepszych dotychczas
odkrytych z³ó¿ w Polsce. Gaz ten jest
gazem bardzo "suchym". Zalega na g³ê-
boko�ci 2200 - 2300 m pod powierzch-
ni¹ w skale  - wapieniu cechsztyñskim.
Ci�nienie wewn¹trz ska³y gazono�nej
wynosi 205 atmosfer.  Z³o¿e charakte-
ryzuje siê tak¿e niezwyk³¹ sucho�ci¹ -
ma³a zawarto�æ pary wodnej, co przy
dalszej obróbce znacznie obni¿a kosz-
ty eksploatacyjne.
Budowa kopalni  by³a rekordow¹ je�li
chodzi o czas jej trwania, a nowatorsk¹,
je�li chodzi o rozwi¹zania techniczne -
przesy³ od g³owic eksploatacyjnych do
o�rodka poprzez uk³ad "rybiej o�ci" (rura
g³ówna i pod³¹czenia do niej) oraz pe³-
na obróbka ju¿ w strefie przyodwierto-
wej. Realizacja inwestycji przebiega³a w
oparciu o bie¿¹ce szczegó³owe opraco-

wania techniczne, gdy¿ nie by³o dot¹d
gotowych rozwi¹zañ. Co nale¿a³o wy-
budowaæ okre�la³ projekt ramowy, a jak
to zrobiæ - ludzie na budowie i w "szta-
bie" kierownictwa budowy.  Trzeba
wspomnieæ tutaj o Irenie Krêpulec, któ-
ra mimo prawie 25 lat pracy pierwszy
raz uczestniczy³a  w tak du¿ej i realizo-
wanej w takim tempie inwestycji.  Stani-
s³aw Mamczur - dyrektor Geologii i Roz-
woju O/ZZGNiG , rozwi¹zywa³ strate-
giczne problemy dotycz¹ce losów tej
inwestycji. Stanis³aw Niedbalec, dyrek-
tor naczelny zielonogórskiego Zak³adu
Górnictwa Nafty i Gazu, podejmowa³
decyzje, których efektem jest obecny

stan zagospodarowania
z³o¿a "KO�CIAN", by³
entuzjast¹ i zwolennikiem
nowatorstwa, które zo-
sta³o zastosowane na tej
budowie. Czes³aw Kla-
siñski  przekaza³ do-
�wiadczenie i wiedzê z
zakresu przesy³u i dystry-
bucji. Józef Ko�bia³ - kie-
rownik kopalni Ko�cian -
Broñsko, na co dzieñ od-
powiada za eksploatacjê
ca³ego z³o¿a. Wreszcie
firma wykonawcza -
Technologie Gazowe
PIECOBIOGAZ  sp. z
o.o. - to szczê�liwy i do-
bry wybór ludzi zaanga-
¿owanych i  odpowie-
dzialnych w procesie bu-

dowy nowoczesnej kopalni.
Dla nas, mieszkañców tej ziemi zo-
sta³o jeszcze do wykonania jedno
zadanie: aby ten gaz znalaz³ siê w
naszych  domach.  O staraniach  i   ich
skutkach napiszê w nastêpnym nu-
merze.

 Henryk Bartoszewski

*
Je�li nie kochasz swojej wsi czy miasta,
nie mo¿esz kochaæ swojego kraju.

*
Jednoczyæ ludzi wokó³ siebie, to tolero-
waæ ró¿nice miêdzy nimi a sob¹.

*
Trzeba dobrze smarowaæ tryby historii,
aby nie zag³uszy³y g³osu cz³owieka.

My�li
Paw³a Buksalewicza

Kopalnia Gazu �Ko�cian � Broñsko�
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60 lat temu, zaraz po zakoñczeniu dzia-
³añ wojennych, stra¿acy z Borowa po-
stanowili siê zorganizowaæ. Pierwsze
zebranie organizacyjne odby³o siê 15
lutego 1945 r. w gorzelni. Po przemó-
wieniach o celowo�ci utworzenia Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej, powo³ano za-
rz¹d, który utworzyli: prezes - W³adys³aw
Jêdrzejak - kierownik gospodarstwa,
zastêpca prezesa - Józef �wi¹tkiewicz
- nauczyciel, naczelnik - Kazimierz We-
so³ek - kowal, zastêpca naczelnika - Jan
Maækowiak - �lusarz, sekretarz - Win-
centy Lewandowski - kierowca, skarb-
nik - Wincenty Chudziñski - �lusarz, go-
spodarz - Franciszek Budziñski - kowal,
oraz cz³onkowie Jan Duszyñski, Jan
Wojciechowski, Stefan Grze�kowiak -
ogrodnik, Jan Mocek - rolnik (so³tys).
Komisjê Rewizyjn¹ tworzyli: przewodni-
cz¹cy - Wiktor Kêdzia - ogrodnik, cz³on-
kowie: Ludwik Ratajczak, Jan Wawrzy-
niak.
W dwóch sekcjach bojowych dzia³ali:
Jan Duszyñski junior, Walenty Maæko-
wiak, Teodor Ratajczak, Leon Fr¹cko-
wiak, Edmund Wojciechowski, Teodor

Szuka³em Was. Teraz przybyli�cie do
mnie. Za to Wam dziêkujê  - mia³ po-
wiedzieæ do wiernych Jan Pawe³ II
nied³ugo przed �mierci¹. My Polacy
byli�my z Ojcem �wiêtym  podczas
Jego pielgrzymek do Ojczyzny, na-
szych pielgrzymek do Watykanu, spo-
tkañ na  audiencjach generalnych i
prywatnych.

Spotkanie z Ojcem �wiêtym by³o dla
mnie osobi�cie i dla cz³onków chóru
Lutnia czym� szczególnym - wspomina
dyrygent chóru Zygmunt Cichocki. Prze-
bywali�my na wycieczce we W³oszech
od 7 do 16 kwietnia 1994r. 10 kwietnia
pojechali�my na audiencjê generaln¹ na
Plac �wiêtego Piotra, gdzie odbywa³ siê
Miêdzynarodowy Dzieñ Folkloru. Oko³o
godziny 13 zostali�my poproszeni o za-

Papie¿
�piewa³
z nami

�piewanie na uroczysto�ci zorganizowa-
nej w I rocznicê beatyfikacji siostry Fau-
styny. Uroczysto�æ mia³a siê odbyæ w
Ko�ciele �wiêtego Ducha, niedaleko Ka-
plicy Sykstyñskiej. Wystêp bardzo siê
spodoba³, co zaskutkowa³o zaprosze-
niem na audiencjê prywatn¹ u Ojca
�wiêtego. Audiencja odby³a siê w Sali
Klementyñskiej Kaplicy Sykstyñskiej. O

Swojak, Antoni Szubert, Ignacy Krzy¿o-
staniak, W³adys³aw Pudliszewski, Sta-
nis³aw Wawrzyniak, Stefan Marciniak,
Roman Dudziak.
Sprzêt stra¿acki, który pozosta³ po woj-
nie, by³ ubogi. Oprócz przedwojennej
sikawki pozosta³o kilka wê¿y. Nie znie-
chêci³o to jednak do pracy. Ju¿ w rocz-
nym sprawozdaniu z dzia³alno�ci odno-
towano: "...przeprowadzano pogadanki
i odczyty o tematyce przeciwpo¿arowej,
prenumerowano gazetê "Przegl¹d Po-
¿arniczy", dwa razy gaszono po¿ar, a w
zawodach gminnych zajêli�my pierwsze
miejsce. Dla zdobycia pieniêdzy na za-
kup sprzêtu, urz¹dzano przedstawienia
amatorskie i organizowano zabawy...".
W 1949 r. sprzêt przeciwpo¿arowy na-
dal nie by³ imponuj¹cy, kupowano go za
zarobione przez siebie pieni¹dze i co
by³o mo¿liwe rzemie�lnicy - stra¿acy
robili sami. Sikawkê zamieniono na
znacznie lepsz¹ ze Spó³dzielni Produk-
cyjnej z Gorzyc. Komendant Jan Maæ-
kowiak k³ad³ du¿y nacisk na szkolenie
bojowe stra¿aków. Z biegiem lat, starsi
druhowie odchodzili na wieczn¹ s³u¿bê,

a przychodzili m³odsi. Konn¹ sikawkê
zamieniono motopomp¹. Powstawa³y
dru¿yny m³odzie¿owe.

*
Stra¿acy z Borowa przez ca³y okres
swojej dzia³alno�ci brali udzia³ w wielu
akcjach bojowych. Sam pamiêtam po-
¿ary domów mieszkalnych, obór, stogów
ze zbo¿em w Borowie i po�wiêcenie, z
jakim stra¿acy te po¿ary gasili. Dzisiaj
podobnie jak przed 60-ciu laty stra¿acy
z Borowa nadal najlepiej jak potrafi¹
pe³ni¹ s³u¿bê wobec spo³eczno�ci.
60-lecie Ochotniczej Sta¿y Po¿arnej w
Borowie, by³o okazj¹ nie tylko do pod-
sumowania dzia³alno�ci, ale i podziêko-
wañ za pe³nion¹ s³u¿bê wobec spo³e-
czeñstwa. Borowskim stra¿akom nada-
no sztandar, który jak powiedziano:
...jest symbolem jedno�ci. Z historii wie-
my jak szczególnie by³ chroniony i jak¹
mia³ wagê. Niech on od tej pory przypo-
mina nieobecnych stra¿aków i budzi
szacunek dla waszej jedno�ci i odda-
nia...

Józef �wi¹tkiewicz

60 lat OSP w Borowie

godzinie 19.00 wszed³ Ojciec �wiêty. Za-
�piewali�my pie�ñ ks. Józefa Surzyñ-
skiego ,,Wszystkie trony niebieskie''. Jan
Pawe³ II stan¹³ miêdzy chórzystami i za-
�piewa³ z nimi tê pie�ñ.
Po dwóch tygodniach przysz³o z Waty-
kanu pami¹tkowe zdjêcie ze wspólne-
go wystêpu.

Maciej Zielonka
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Wszystko zaczê³o siê w Szkole Podsta-
wowej w Czempiniu. Gdy by³em w siód-
mej klasie, do szko³y trafi³ nowy nauczy-
ciel wf-u Piotr Nowakowski. Potrafi³ w
nas zaszczepiæ dba³o�æ o sprawno�æ fi-
zyczn¹. Wraz z kolegami zaczêli�my
chodziæ na dodatkowe zajêcia, które
odbywa³y siê przed lub po lekcjach. Mia-
³y one podnie�æ nasz¹ ogóln¹ spraw-
no�æ. By³y to æwiczenia gimnastyczne
oraz æwiczenia wzmacniaj¹ce miê�nie
brzucha. Oprócz tego zacz¹³em uczêsz-
czaæ na SKS-y z pi³ki rêcznej. Mo¿na
�mia³o powiedzieæ, ¿e takie by³y moje
pocz¹tki ze sportem, ale przez ma³e "s"
- nie by³ to sport wyczynowy.
Kolejnym nauczycielem, który wywar³
du¿y wp³yw na kszta³towanie siê moich
pasji sportowo - turystycznych by³ na-
uczyciel wf-u w liceum Jan Kaczór. Dziê-
ki wyjazdom na obozy narciarskie (naj-
pierw do Boles³awca, pó�niej do Jano-
wej Góry w Kotlinie K³odzkiej), a tak¿e
na tradycyjne sp³ywy kajakowe, mog³em
nauczyæ siê umiejêtno�ci organizacyj-
nych. Mo¿na stwierdziæ, ¿e by³em "pra-
w¹ rêk¹" prof. Kaczóra. Podpatrywa³em,

jak prowadzi siê obozy i przez to zdoby-
wa³em pierwsze do�wiadczenia organi-
zacyjne, które pó�niej przyda³y siê w
mojej pracy.
Te do�wiadczenia chcia³em wzbogacaæ
na studiach na AWF-ie w Poznaniu. Nie
by³o to takie ³atwe, gdy¿ pierwsze próby
dostania siê na studia zakoñczy³y siê
niepowodzeniem. Podobnie zakoñczy-
³a siê próba studiowania historii na UAM-
ie. Dopiero za czwartym podej�ciem do-
sta³em siê na studia i 1 pa�dziernika
1977r. wreszcie zosta³em studentem
upragnionego kierunku na AWF-ie w
Gorzowie Wlkp.

*
Po ukoñczeniu studiów w 1981r. posta-
nowi³em wprowadziæ w ¿ycie zdobyt¹
wiedzê w swojej pierwszej pracy w Szko-
le Podstawowej w Racocie. Trafi³em tam
przez przypadek - by³ wolny etat dla
nauczyciela wf-u. Mia³em szczê�cie, ¿e
by³em pierwszym wuefist¹ w tej szkole i
do tego trafi³em na m³odzie¿, która chcia-
³a czynnie uczestniczyæ w organizowa-
nych przeze mnie zajêciach. Warunki do
prowadzenia zajêæ nie by³y najlepsze -

Moje sportowe pasje (I)
brak sali sportowej, ¿adnego sprzêtu
sportowego, a nawet korytarza do pro-
wadzenia lekcji w razie niepogody. Tak-
¿e przez pierwszy rok pracy uczy³em siê
byæ nauczycielem, gdy¿ studia i prakty-
ki w szko³ach z wykwalifikowan¹ kadr¹
oraz dobrymi warunkami tego nie gwa-
rantowa³y. Choæ bardzo siê stara³em,
spotka³o mnie pod koniec roku rozcza-
rowanie, gdy¿ dyrekcja szko³y nie wyra-
zi³a zgody na wyjazd z jedn¹ z siódmych
klas na wycieczkê w góry.  Powodem
odmowy by³o to, ¿e jestem za m³ody i
niedo�wiadczony w wyjazdach szkol-
nych.  Musia³em siê z tym pogodziæ. By³
to pierwszy i ostatni raz kiedy siê "pod-
da³em". Po kilku miesi¹cach zrealizowa-
³em  pierwszy wyjazd z m³odzie¿¹ w góry
do Miêdzygórza. By³ to wyjazd historycz-
ny, poniewa¿ podczas tego wyjazdu
powo³ali�my do ¿ycia w dniu 19 listopa-
da 1982r. Szkolny Klub Sportowy "JAN-
TAR". I w ten sposób rozpocz¹³ siê nowy
etap w moim ¿yciu, który trwa do dnia
dzisiejszego - wyjazdy z m³odzie¿¹ ...

Wojciech Ziemniak

Dnia 4 czerwca 2005 roku odby³ siê rajd rowerowy
"Czerwcówka". Uczestnicy startowali z rynków siedzib
gmin powiatu ko�ciañskiego, by na godz. 14.00 doje-
chaæ do Dêbca Nowego. Po krótkim odpoczynku na
mecie przy  Restauracji "Nied�wied�" zorganizowano
piêæ konkurencji sportowych, w których wziêli udzia³
wszyscy uczestnicy rajdu. Spotkanie zakoñczy³o
wspólne ognisko, pieczenie kie³basek i tradycyjny
polski bigos. W  rajdzie wziê³o udzia³ oko³o 60 osób.

Dziêkujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na
kolejny rajd rowerowy, który odbêdzie siê jesieni¹.

(M.Z.)

Rajd Rowerowy
"Czerwcówka"

Podaj prawid³ow¹ odpowied� na pytania. W³a�ciwe odpowiedzi napisz na kartce pocztowej i prze�lij j¹ na adres:
Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Ko�ciañska, ul. Iwaszkiewicza 5, 64 - 000 Ko�cian. W�ród  prawid³owych odpo-
wiedzi rozlosujemy nagrody.

2. Ko�cian by³ w przesz³o�ci miastem
królewskim. Który z królów polskich ota-
cza³ miasto szczególn¹ opiek¹:
a) Król Stanis³aw Leszczyñski,
b) Król August II Mocny,
c) Król W³adys³aw Jagie³³o.

   Konkurs dla czytelników

1. Przedstawiciele którego z rodów ry-
cerskich byli dobroczyñcami Klasztoru
Benedyktynów w Lubiniu:
a) Poniatowscy,
b) Radziwi³³owie,
c) Awdañcy.

3. Który ze znanych polskich genera³ów
pochodzi³ z Turwi:
a) W³adys³aw Anders,
b) Dezydery Ch³apowski,
c) W³adys³aw Sikorski.

Uczestnicy rajdu na Rynku w Ko�cianie


