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W czwartek 11 czerwca we wszystkich kościołach parafialnych odbyły się uroczystości związane ze
świętem Bożego Ciała. Na ulice wyszli ludzie uczestniczący w procesjach. Boże Ciało (inaczej -
Święto Ciała i Krwi Pańskiej) w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sa-
kramentu. Wierni wspominają przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. W Pol-
sce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a więc jest to święto
ruchome wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Oktawa Bożego Ciała trwa tydzień, w tym cza-
sie dziewczynki podczas procesji sypią kwiatki, dorośli noszą obrazy i chorągwie. Tradycją jest też
przygotowywanie ołtarzy.

W dniu, w którym nad jezio-rem Łoniewskim w Osiecz-nej odbywała się będzie NocŚwiętojańska w ośrodku rek-reacji konnej „Kalumet” wBoszkowie zorganizowanyzostanie Dzień Powiatu.
Warto więc się tam wybrać, a

wieczorem przybyć na Wianki do
Osiecznej.

Podczas Dnia Powiatu prezen-
towanych będzie siedem gmin:
Włoszakowice, Wijewo Święcie-
chowa, Rydzyna, Osieczna Lipno,
Krzemieniewo. Naszą gminę w
tym dniu reprezentować będą
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Popowie Wonieskim, które częs-
tować będą ciastem własnego wy-
pieku.

Uroczystości rozpoczną się o
godzinie 14.00 prezentacją woj-
ska, policji, straży pożarnej,
WOPR. Pół godziny później wy-
stąpi chór z zaprzyjaźnionego
Okręgu Czeczelnickiego z Ukrainy.
Na godzinę 15.00 przewidziano
pokaz sztuki walki „Wieniawitów”
Będzie też konkurs wiedzy o po-
wiecie, zawody sportowe, pokazy
teakwondo. Starosta Leszczyński
zaprosi też na grochówkę o 16.45
wystąpi grupa akrobatyczna Soko-
liki z Bukówca. Rozstrzygnięty zo-
stanie konkurs na najlepsze
stoisko gminne.

O 19.00 zaśpiewaAndrzej Cier-
niewski z zespołem, o godzinie
20.40 rozpocznie się koncert Mar-
cina Rozynka. O 22.00 rozpocznie
się zabawa taneczna, która potrwa
do północy. W imieniu organizato-
rów serdecznie zapraszamy.
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Zapraszamy na “Wianki”
Rozmowa ze Zbigniewem Schulzem, dyrektorem Miejsko-Gminnego Domu Kultury.
- Czy to prawda, że osieckie"Wianki" są najstarszą tego typuimprezą w regionie?
- Tak sądzę, choć dokładnej

daty pierwszych "Wianków" nie
znam. Starsi członkowie chóru Lut-
nia wspominają, że jako dzieci
chodzili z rodzicami nad jezioro by
uczestniczyć w obchodach Nocy
Świętojańskiej, jednak nie potwier-
dzają, czy było to pięćdziesiąt lat
temu, czy jeszcze dawniej. Na
pewno święto to ma kilkudziesię-
cioletnią tradycję. Myślę, że tylko
Boszkowo mogłoby w tej mierze z
Osieczną konkurować.- Ale przez wiele lat rezygno-wano jednak z organizacji tejczerwcowej imprezy?

- To prawda. Nigdy nie docieka-
łem dlaczego tak się stało. W
końcu "Wianki" to impreza rozryw-
kowa, towarzyska i nie wierzę, by

ludzie nie chcieli się bawić. Może
nie było chętnych do podjęcia tego
trudu, może brakowało pieniędzy.
Dla mnie najważniejsze jest, że tę
wspólną zabawę reaktywowano i
że już od czternastu lat nikt nie
myśli by mogła zniknąć z kalenda-
rza imprez.- A wrócili do niej członkowiechóru Lutnia?

- To rzeczywiście ich zasługa.
W 1995 roku po raz pierwszy po tej
długiej przerwie zaprosili miesz-
kańców Osiecznej na "Wianki"
Sami przystroili łódź, przygotowali
wianki i ze śpiewem oraz muzyką
przepłynęli na plażę główną.
Odtąd robią to już co roku, choć
oczywiście współorganizatorami
imprezy są Urząd Miasta i Gminy,
Miejsko-Gminny Dom Kultury i
strażacy.- Przez te lata impreza bardzo

się zmieniła?
- Pamiętam, jak wszyscy wy-

stępowali na plaży na małej sce-
nie, jakie kłopoty mieliśmy z
nagłośnieniem, jak skromny pro-
ponowaliśmy program. Z roku na
rok zwiększaliśmy jednak ofertę i
szukaliśmy nowych pomysłów.
Dziś jest to jedna z dwóch naj-
większych imprez w roku, obok Dni
Osiecznej. Na ten wieczór i noc
zjeżdżają do nas tysiące osób, na
plażę przychodzą nie tylko miesz-
kańcy miasta i gminy, ale turyści,
wczasowicze, a także stali uczest-
nicy "Wianków" z Leszna, Pozna-
nia, Gostynia i wielu innych
okolicznych miejscowości.- Sama plaża też się zmie-niła?

- Tego miejsca naprawdę nie
musimy się wstydzić. Tuż przy

(dokończenie na str.3)


