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90 lat minęło

Wszystkim mieszkańcom gminy Osieczna
życzymy

ciepłych, radosnych i pełnych miłości
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
szczęścia w Nowym Roku.

Niech w wigilijny wieczór każdy wypatrzy
pierwszą gwiazdkę z nadzieją, że
zwiastuje mu ona samo dobro

Uroczystość została podzielona
na części. Pierwsza odbyła się, a
raczej została odprawiona w klasz-
torze ojców franciszkanów. Tam w
koncelebrze mszę za poległych
powstańców odprawił ksiądz prałat
Konrad Kaczmarek – potomek po-
wstańca on też wygłosił wzrusza-
jące kazanie. Po mszy św.
uczniowie Zespołu Szkół w Kąko-
lewie swoim występem artystycz-
nym przybliżyli czasy, w których
żony, matki, córki żegnały męż-
czyzn idących walczyć za oj-
czyznę. Przedstawienie wywołało
niejedną łzę w oku widzów tym
bardziej, że nawiązywało ściśle do
wydarzeń, które miały miejsce
właśnie tu - w naszej gminie.
Następnie zgromadzeni wyszli

z kościoła by w blasku pochodni,

W obrazowy i uroczysty sposób w naszej gminie zostałyuczczone uroczystości związane z obchodami 90-rocznicywybuchu powstania wielkopolskiego, które w Osiecznejmiało tak wielkie znaczenie.
prowadzeni przez żołnierzy przejść
na plac pod wiatraki. Tam wygło-
szono apel poległych pod pomni-
kiem powstańców delegacje
złożyły wiązanki kwiatów. Pokaz
parady konnej pokazali ułani ze
Święciechowy. Po tym uczestnicy
uroczystości zostali przewiezieni
na Plac 600-lecia. Tam w Ośrodku
Kultury można było obejrzeć wy-
stawę sprzętu żołnierskiego oraz
zdjęć związanych z powstaniem, z
Legionami Polskimi. Wystawa
przygotowana została przez kapi-
tana Marka Kędzierskiego. Podsu-
mowaniem całej uroczystości była
promocja książki Jarosława Waw-
rzyniaka „Osieczna w Powstaniu
Wielkopolskim. 1918/1919” Ci, któ-
rzy przybyli nie pożałowali, bo-
wiem mieli niepowtarzalną okazję

usłyszeć kilka słów o powstaniu z
ust potomków i krewnych po-
wstańców oraz otrzymać autograf
autora monografii.
Organizatorzy: Zespół Szkół

im. Powstańców Wielkopolskich w
Osiecznej, Zespół Szkół im. Po-

wstańców Wielkopolskich w Kąko-
lewie, Urząd Miasta i Gminy w
Osiecznej, Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Osiecznej, Towarzy-
stwo Ziemi Osieckiej oraz Hufiec
ZHP zaprosili gości na poczęstu-
nek, a na dworze była wydawana
wojskowo-powstańcza grochówka.
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