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- Znalazłem to na żwirowni pod-
czas prac wydobywania żwiru. Zos-
tało odrzucone jakomateriał zbędny
– mówi kierownik betoniarni Ja-
nusz Jeske.
- Wspaniała rzecz –mówi czło-

wiek znający się na temacie, nau-
czyciel geografii Stanisław
Lenartowicz.

Zaraz też dostajemy ciekawy
wykład na temat wędrówek lądolo-
dów, wieku naszego jeziora, dowia-
dujemy się co z mocą magnesu
przyciąga na nasze tereny turystów.
- Era kenozoiczna dzieli się na

dwa okresy – trzeciorzęd i czwarto-
rzęd. To, co tu widzimy jest drze-
wem, które rosło w okresie
trzeciorzędu najprawdopodobniej w
rejonie gór Skandynawskich lub
dzisiejszego morza Bałtyckiego.
Drzewo to z jakiejś przyczyny prze-
wróciło się w i przy sprzyjających
warunkach geologicznych zaczęło
się mineralizować, czyli zamieniać
w twardą skałę. Wtedy ochłodził się
klimat utworzył lądolód, który prze-
suwając się przyniósł to na nasze
tereny z ogromną ilością materiału
drzewnego. Przeleżało tu wiele lat –
tłumaczy S. Lenartowicz.

I pewnie dalej leżałoby gdzieś,
gdyby nie uratował tego pan Ja-
nusz.
- Zainteresował mnie ten kawa-

łek starej kory. Ciekawe jest to, że
nawet trudno określić ten przedmiot,
bo to już nie drzewo, ale jeszcze nie
skała –mówi J. Jeske

Rzeczywiście na końcach kru-
szy się jak stare próchno, a w
środku jest twarde i zlane jak ka-

Ma na pewno więcej niż 2 miliony lat. Teraz zdobi wnętrze biura „Budomontu” w Osiecznej.
Wygląda jak duży, lekki kawałek kory drzewnej, ale żeby go podnieść trzeba naprawdę dużo
siły. Bo to już właściwie głaz przypominający drewno. Ukształtowała go natura.

mień. Ma kolor jasny, piaskowy - co
świadczy o tym, że drzewo się mi-
neralizowało, a nie zwęglało.

To ogranicza wiek kory do prze-
działu 65 – 2 milionów lat.

- Dwa miliony lat ma na pewno,
ale może mieć też pięć czy nawet
dziesięć milionów lat – mówi S. Le-
nartowicz. – Nasz teren na prze-
strzeni setek tysięcy lat był 3 razy
pokryty płytą lodu. Najprawdopo-
dobniej nasz eksponat geologiczny
został przetransportowany przez
trzeci lądolód, który zatrzymał się na
linii Grodzisko, Osieczna,
Wschowa, Zielona Góra. Ten trzeci
lądolód topiąc się usypał wzgórza,

którymi teraz zachwycają się przy-
jezdni.

Woda z topniejącego lądolodu
tworzyła pod rozpadającą się cza-
szą lodową zagłębienia, w których
później powstały jeziora. Nasze je-
zioro Łoniewskie oraz pozostałe je-
ziora gminy mają podobną genezę,
liczą około 19 tysięcy lat i są starsze
od morza Bałtyckiego.

Inną ciekawostką naszej gminy
jest występowanie węgla brunat-
nego. W okresie międzywojennym
był wydobywany w Wolkowie – do-
kładnie na polu pana Rybarczyka.
- Cały materiał na naszych po-

lach, od dużych kamieni, przez
małe kamyki, po piasek, żwir po-
chodzi ze Skandynawii i został przy-
niesiony właśnie przez lądolody –
tłumaczy geograf.

Pan Janusz jest odpowiednim
człowiekiem na odpowiednim miej-
scu. Interesuje się tym, co leży w
ziemi. Kora nie jest jedynym jego
znaleziskiem. Ma też w swoich zbio-
rach otoczak. To pewien rodzaj
skały, prawdopodobnie odmiana
granitu, która pod wpływem oddzia-
ływania wody znajdującej się pod
lądolodem obtaczała się przybiera-
jąc regularny kształt kuli. Takie zna-
lezione w ziemi otoczaki Szwedzi
wykorzystywali niekiedy jako kule
armatnie.

ALDONAKORBIK

Drewniany głaz W ostatni weekend sierpnia
Osieczna będzie świętowała
swoje imieniny. Dni Osiecznej od-
będą się już po raz XXI. Zaplano-
wano je na 22-24 sierpnia.

PIĄTEK
Tradycyjnie już w piątkowy wie-

czór o godz. 21 na osieckim rynku
zostanie wyświetlony film. Do
Osiecznej przyjedzie też 5. Światowa
Nocna Rowerówka, która swój start
będzie miała w Rydzynie.

SOBOTA
Sobotnie uroczystości rozpoczną

się już o godz. 6 zawodami wędkar-
skimi o Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Osieczna rozegranymi nad
jeziorem Łoniewskim. Na rynku o go-
dzinie 14 wystąpią uczniowie
ogniska muzycznego działającego
przy M-GOK Osieczna. O 15 grupa
historyczna Aurea Tempora przenie-
sie państwa w odległe wiekowo
czasy. Wystąpi również zespół wo-
kalno-instrumentalny Element z
Osiecznej.

Siłownia Apollo o godzinie 16 zor-
ganizuje zawody w wyciskaniu
sztangą. Podczas mistrzostw przy-
grywać będzie zespół wokalno-in-
strumentalny z Ośrodka Kultury w
Mosinie. O godz. 17 zaśpiewają ar-
tyści Koła Śpiewu Lutnia z Osiecz-
nej. Pół godziny później zagra
Orkiestra Dęta przy OSP Osieczna,
a jej grę ubarwi występ mażoretek. O
godz. 18.15 wystąpi chór Senior z
Kąkolewa. Gwiazdą wieczoru będzie
niemiecki zespół Goethes Sohne,
którego koncert przewidziany jest na
godzinę 19. O 20 rozpocznie się za-
bawa taneczna na rynku.

W godzinach 15-17 pielęgniarski
ośrodek Salus będzie badał stan
zdrowia przybyłych pacjentów. Od 10
do 14 zapraszamy honorowych daw-
ców krwii.

NIEDZIELA
W niedzielę o godzinie 11 w ko-

ściele parafialnym w Osiecznej od-
prawiona zostanie msza św.
dożynkowa. Już od godziny 13.30
sprzedawane będą losy Wielkiej Lo-
terii Fantowej. Losowanie odbędzie
się o godzinie 17. Kwadrans przed
14 zbierze się korowód dożynkowy,
który przejedzie ulicami miasta aż na
rynek. Po przyjeździe rozpocznie się
obrzęd dożynkowy. Przedstawiciele
wsi będą na ręce burmistrza wręczać
wieńce i chleby. Czas umili Zespół
Śpiewaczy Wrzos z Kąkolewa. O go-
dzinie 15 wystąpi Zespół Regionalny
Pieśni i Tańca Kąkolewo. Po nim
koncert - niespodzianka.

Zabawa dożynkowa na rynku
rozpocznie się o godzinie 19.

W niedzielę na rynku zlokalizo-
wany będzie punkt Koła Pszczelarzy.

Organizatorzy zapraszają
bardzo serdecznie.

DNI OSIECZNEJ

Janusz Jeske i Stanisław Lenartowicz prezentują archiaczną korę
i otoczak.


