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DRUK: HAF LESZNO

Archeologiczne skarby

O skarbach znalezionych w
ziemi podczas "Wieczorów
Osieckich" zorganizowa-
nych w schronisku "Mo-
rena" w Osiecznej opowiadał
archeolog Marek Wróbel.
Okazuje się, że na terenie
gminy Osieczna jest odkry-
tych ponad 800 stanowisk
archeologicznych. Jednym z
najcenniejszych skarbów
jest miecz związany z Prze-
mysłem II odnaleziony w Je-
ziorze Łoniewskim. 

Archeolog opowiadał o swoich
pracach i poszukiwaniach w cie-
kawy, przystępny, a często nawet
humorystyczny sposób. Zebrani
na spotkaniu dowiedzieli się, że
podczas prac archeologicznych w
Wojnowicach znaleziono pozła-
caną plakietkę, która prawdopo-
dobnie jest fragmentem dzieła
piśmiennego benedyktynów z Lu-
binia.

- Przechodziliśmy obok tej pla-

kietki codziennie przez dwa lata i

widzieliśmy ją, ale nikomu nie

przyszło do głowy, że to jest coś

cennego. Myśleliśmy, że to jakiś

śmieć. W końcu kolega podniósł to

i okazało się, że to było jedno z

największych naszych odkryć w

tamtym czasie - opowiadał Marek
Wróbel.

Po prelekcji można było obej-
rzeć i dotknąć eksponaty - między
innymi fragmenty naczyń, narzę-
dzia i sprzęty wykonane z żelaza i
kamienia, brosze i zapinki, drew-
niane elementy umocnień obron-
nych i fragmenty ubiorów naszych
przodków, którzy żyli w dawnych
wiekach w licznych osadach na tu-
tejszym terenie.

Organizatorzy spotkania - To-
warzystwo Ziemi Osieckiej - za-
prosili już na następne "Wieczory
Osieckie", które tym razem zgro-
madzą zainteresowanych w po-
dziemiach kościoła parafialnego.

DAMIAN WALENCIAK

Od 1 kwietnia do składu osobo-
wego zespołu dzielnicowych w
Osiecznej dołączył nowy policjant
- sierżant Damian Walenciak. Da-
mian Walenciak w policji pracuje
3,5 roku. Do Osiecznej trafił z wy-
działu prewencji Komendy Miej-
skiej Policji w Lesznie. Na
początku tego roku ukończył kilku-
miesięczny kurs dzielnicowych w
Słupsku. 

W gminie Osieczna odpowie-
dzialny będzie za rejon nr 3 do któ-
rego należą: Wolkowo,
Drzeczkowo, Popowo Wonieskie,

Witosław, Wojnowice, Ziemnice,
Kąty, Miąskowo, Kleszczewo,
Świerczyna i Berdychowo.

Numer telefonu do dzielnico-
wego: 786 - 936 - 176.

NOWY POLICJANT

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej rozstrzygnięto
IX konkurs na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną. Na konkurs wpły-
nęło 71 prac indywidualnych. Prace dostarczyły dzieci z następują-
cych miejscowości: Osieczna, Kąkolewo, Dobramyśl, Łoniewo,
Popowo Wonieskie, Grodzisko, Świerczyna, Ziemnice, Kleszczewo,
Drzeczkowo, Frankowo.

Jury konkursu postanowiło brać pod uwagę prace wykonane samo-
dzielnie przez dzieci.

Przyznano następujące miejsca:
• w I grupie - Przedszkolaki: I miejsce - Patryk Łagoda - Świerczyna,

II miejsce - Alan Stark - Popowo Wonieskie, III miejsce - Daniel Salamon
- Frankowo, III miejsce - Zuzanna Holc - Osieczna

Wyróżnienia: Fabian Grzesiak - Osieczna, Mikołaj Michalak - Grodzi-
sko, Weronika Sznabel - Kleszczewo, Julia Urbaniak - Osieczna

• w II grupie wiekowej 7 - 10 lat: I miejsce - Hanna Banasik - Ziem-
nice, II miejsce - Dawid Olejniczak - Osieczna, III miejsce - Julia Jędrzy-
chowska - Kąkolewo, III miejsce - Jan Robaszyński - Kąkolewo 

Wyróżnienia: Jakub Fogt - Kąkolewo, Łukasz Serafinowicz - Łoniewo,
Wiktoria Gawron - Kąkolewo, Klaudiusz Miłkowski - Dobramyśl, Dzieci
otrzymały dyplomy, cukierki i zajączka wielkanocnego.

Najładniejsza pisanka


