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Koncertowy jubileusz

Piąte Międzynarodowe Warsztaty Gospel Leszno/Osieczna Workshop
2015 przeszły do historii. Jubileuszowe warsztaty prowadzili Siobhan i
Olrick Coker z Londynu. Uczestnikom warsztatów w liczbie 50 osób akom-
paniował zespół muzyczny w składzie: Wojciech Gąsior - gitara basowa,
Dorota Zaziąbło - klawisze, Łukasz Zając - perkusja. Natomiast miłośnicy
muzyki gospel mogli wysłuchać koncertu finałowego oraz dwóch koncer-
tów towarzyszących. W piątek w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lesznie wystąpiła 6 - osobowa grupa The Cokers z Wielkiej Bry-
tanii. Nagradzana owacjami na stojąco, porwała leszczyńską publiczność
do rytmicznego klaskania i śpiewu. W sobotni wieczór Dom Kultury w Ga-
rzynie gościł zespół “Projekt Ambasador'' z Poznania, który również prze-
konał widzów do wspólnego śpiewania i radosnych pląsów. Natomiast
kulminacją warsztatów był niedzielny koncert finałowy. Chór składający
się z tegorocznych uczestników wystąpił w kościele pw. św. Trójcy w
Osiecznej. Wypełniająca po brzegi świątynię publiczność mogła wysłu-
chać 10 utworów i dwóch bisów. Gorąca i energetyczna atmosfera udzie-
liła się wszystkim, więc z radością klaskali, śpiewali i kołysali się w takt
muzyki. 

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Kulturalne “KONTAKTY''
w Lesznie, współorganizatorami “Fundacja, Blisko Ciebie'' w Kątach oraz
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej.  (fot. 3x Damian Ziegler)

13 kwietnia Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia obchodzony jest w
rocznicę opublikowania przez Niemcy informacji o odkryciu w lasach pod
Katyniem niedaleko Smoleńska masowych grobów polskich oficerów za-
mordowanych przez NKWD w 1940 r. Wśród ponad półtora tysiąca ofiar
tej zbrodni pochodzących z Wielkopolski byli także mieszkańcy Osiecznej
i okolic: lekarz ppłk. rez. Adolf Paśko, mjr Tomasz Szymański, ppor. rez.
Telesfor Kotlarski, ppor. rez. Franciszek Trąbała, asp. Franciszek Kos-
sowski, asp. Karol Politkiewicz i asp. Jan Litka. Ich nazwiska zostały upa-
miętnione na Obelisku Katyńskim wzniesionym w Osiecznej z inicjatywy
Towarzystwa Ziemi Osieckiej w 2011 r. W 75. rocznicę tych tragicznych
wydarzeń z czasów II wojny światowej delegacja TZO w hołdzie ofiar Ka-
tynia złożyła kwiaty. 

We Wronkach odbyły się Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Wiel-

kopolski w warcabach 100-polowych. W mistrzostwach naszą

gminę reprezentowali: Wiktoria Grzesiak, Mateusz Matysiak i Ma-

teusz Klabiński. Po rozegranych siedmiu rundach ogłoszono wy-

niki końcowe. W kategorii młodzików na podium stanął Mateusz

Klabiński zdobywając III miejsce. Wiktorii Grzesiak oraz Mateu-

szowi Matysiakowi zabrakło niewiele do trzeciego miejsca w gru-

pie młodziczek i orlików. 


