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Dwa razy budowana

Na adresowany do dzieci konkurs „Moja wędkarska przygoda z rybą”
napłynęły cztery prace wykonane przez: Marysię Pawlisiak z PopowaWo-
nieskiego, Oliwię Biernaczyk z Miąskowa i Elżbietę Ratajczak z Kąkolewa.
Wszystkie otrzymają nagrody nagrody ufundowane przez Koło Wędkar-
skie Osieczna. Małym artystkom gratulujemy talentu i wygranej. Po od-
biór nagród zapraszamy do redakcji – UMiG ul. PowstańcówWlkp. 6 pokój
nr 9a.

Sołtys Kątów Jan Olejnik ma w
swoich archiwach zdjęcie upamięt-
niające poświęcenie nowo posta-
wionej figury.

- Rozpoznaliśmy na tej fotogra-
fii dwie osoby. Tego starszego
pana – wskazuje palcem na jego-
mościa stojącego w tłumie - i tę
małą dziewczynkę. Wiemy, w któ-
rym roku się urodziła, a na zdjęciu
może mieć trzy – cztery lata. Na tej
podstawie wnioskujemy, że figurę
poświęcono w 1938 bądź 1939
roku.

Wtedy postawiono figurę po raz
pierwszy. Wykorzystano teren
małej działki powstałej podczas
przebudowy drogi. Krótko potem
wybuchła wojna. Mieszkańcy do-
stali rozkaz rozebrania figury. Nie
dostosowali się do niego. Zabrali
tylko figurkę Matki Bożej i złożyli w
kościele w Czerwonej Wsi. Pusty
słup figury okupanci w latach czter-
dziestych zburzyli. Opasali słup

Miała istnieć tylko cztery lata, ale mieszkańcy na to nie po-zwolili. Już od ponad sześćdziesięciu lat przy figurze MatkiBożej w Kątach przy głównej drodze Leszno-Śrem odbywająsię nabożeństwa majowe.

liną, którą zaczepiono do samo-
chodu wojskowego. Zebrano cegłę
i po figurze nie pozostał ślad.
Mieszkańcy Kątów jednak pamię-
tali. Odbudowali figurę w podzięce
za przetrwanie wojny. Nowy postu-
ment stanął jeszcze w 1945 roku, z
kościoła przywieziono postać
Matki Boskiej. Pięćdziesiąt lat póź-
niej figurę wyremontowano. Krzyż
na szczycie figury jest tym samym,
który stał na figurze przedwojen-
nej. Mieszkańcy Kątów dbają o wy-
gląd kapliczki, kiedyś ten
obowiązek spełniały po kolei
panny ze wsi.
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