
[ 8 ] PRZEGLĄD OSIECKICo łączy zegari tablicę?
(dokończenie ze str.1)
miał jeszcze dwoje małych bocz-
nych drzwiczek. Za nimi znalazły
sie kartki z wyrokiem na Polaków.

Rodzina Juchniewiczów była w
czasie wojny wysiedlona. Do domu
brata dziadka Wincentego wpro-
wadzili się mieszkańcy miasta, któ-
rzy przynieśli tam ów zegar z
restauracji. Oczywiście już bez
listy nazwisk Polaków, którą Nie-
mcy skwapliwie wykorzystali. Ale
po wojnie, kiedy Juchniewiczowie
wrócili z wysiedlenia, odzyskali
tamten dom. I zamieszkali w nim,
z ciocią Izą, dziadkiem i ojcem
pana Józefa Juchniewicza. Zegar
ciągle tam był.

Dopiero w latach osiemdziesią-
tych, kiedy dawni niemieccy
mieszkańcy zaczęli odwiedzać
Osieczną, ojciec pana Józefa do-
wiedział się o liście nazwisk
umieszczonej przed wojną w drew-
nianym zegarze. Na tej liście był
przecież także jego brat. Gdyby
wtedy, w 1939 roku, ktokolwiek do-
myślał się, że zegar kryje wyroki
śmierci na Polaków, nikt nie po-

zwoliłby aby wisiał tam choćby
jeden dzień września.

Tak naprawdę, więc tragedia
trójki rozstrzelanych Polaków roz-
poczęła się od zegara, do którego
Niemcy włożyli nazwiska przewi-
dzianych do zagłady patriotów.
Zegar przewędrował od restauracji
do domu przy ul. Powstańców
Wlkp. i do dziś pozostaje pod
opieką rodziny Juchniewiczów. Od
oprawców trafił zatem do rodziny
jednej z ofiar. Jest niezwykłą pa-
miątką dla kolejnych pokoleń ro-

dzin rozstrzelanych.
Na tablicy rozstrzelanych w

Osiecznej są te same nazwiska,
które prawdopodobnie znajdowały
się w zegarze. Dzisiaj kilkudziesię-
ciu mieszkańców miasta chciałoby
dla tablicy znaleźć nowe miejsce.
W tej sprawie wystosowali już pe-
tycję do władz gminy. Chodzi o to,
że budynek, do którego przykrę-
cono tablicę może zmienić właści-
cieli, może ulec zniszczeniu, może
zostać przeznaczony na inny cel.
Wówczas tablica mogłaby prze-
szkadzać, lub wręcz tracić na eks-
pozycji. A przecież jest zbyt
ważnym dowodem historii i czę-
ścią życia wielu rodzin, aby nie po-
zostawała godnym miejscem
pamięci. Wnioskodawcy pragnę-
liby zrobić dla tablicy obelisk. Soł-
tys Drzeczkowa ma na polu
ogromny kamień, który przezna-
czyłby na ten cel. Rodzina Juch-
niewiczów wzięłaby na siebie
przytwierdzenie tablicy do kamie-
nia. A wszyscy chętnie oddaliby
fragment zieleńca na rynku, by
właśnie tam stanął obelisk.

My proponujemy by posta-

wić go tuż obok dwóch wyso-
kich świerków (na zdjęciu
powyżej). Byłoby to zaledwie
kilka metrów od miejsca roz-
strzelania w 1939 roku. I by-
łoby przez cały rok zielono,
ładnie, niemal wiosennie. Czy
tak się stanie, zobaczymy.
Mieszkańcy, którzy podpisali
petycję chcieliby, aby obelisk
stanął w październiku, w 69.
rocznicę rozstrzelania.

HALINA SIECIŃSKA

* Uczniowie wszystkich klasnauczania zintegrowanego Ze-społu Szkół w Kąkolewie pojechalido Gostynia, by obejrzeć spektaklteatralny Wiosenny wianek przy-gotowany i wystawiony przezTEATR BANASIÓW.
* 8 kwietnia 40 uczniów klasszóstych ZS w Kąkolewie zmagałosię z testem sprawdzianu szósto-klasistów, który zatytułowany był„Jasne jak słońce”. Uczniowie mu-sieli odpowiedzieć na pytania do-tyczące analizy wiersza JoannyKulmowej „Słońce i sosny”, wyka-zać się umiejętnością czytaniatabel, hasła słownikowego orazkartki z kalendarza. Wykonywaliteż obliczenia dotyczące długościcienia, na podstawie mapy, zapi-sywali przewidywaną pogodę orazopisywali miejsce wyjątkowe dlaucznia, jedyne pod słońcem.
* Trzydzieścioro gimnazjalistówz Kąkolewa próbowało swoich sił wkonkursie fizycznym LWIĄTKO. Napomysł, aby według zasad spraw-dzonych w Kangurze matematycz-nym zorganizować konkurs zfizyki, wpadli w 2001 roku nauczy-ciele "uniwersyteckiego" liceum weLwowie. Pomysł podchwyciło ISpołeczne Liceum Ogólnokształ-cące w Warszawie, któremu ukra-ińscy organizatorzy zaproponowalirozszerzenie konkursu na obszarPolski. Uczniowie wyniki poznająna przełomie maja i czerwca.
* W ZS w Kąkolewie odbył sięfinał Wojewódzkiego Konkursu Fi-zycznego. Wzięło w nim udział 113gimnazjalistów z całej Wielkopol-ski. Aż 65 z nich zostało laurea-tami, zapewniając sobiezwolnienie z części matematyczno– przyrodniczej egzaminu orazprzyjęcie do dowolnie wybranegoliceum.
*1 kwietnia uczniowie ZespołuSzkół w Kąkolewie przyszli na za-jęcia nie w stroju szkolnym, aleubrani bądź przebrani wiosennie.Reprezentanci wszystkich klas –uczniowie najpiękniej, najbardziejpomysłowo i najbardziej wiosennieprzebrani – w trzech grupach wie-kowych rywalizowali o punkty w ra-mach konkursu SUPERKLASA.Powołana przez SKW komisjazdecydowała, że zwyciężyli: wgrupie klas I – III SP: 2b, w grupieklas IV – VI SP: 6b i 6a, a w grupieklas I – III G: 2ga.
Ponadto Samorząd Uczniowskizaproponował uczniom, aby każdymógł zagłosować na najoryginal-niejsze i najładniejsze wcieleniewiosny. Najwięcej głosów zdobyłauczennica 6a – Monika Baum,która wystąpiła w ślicznym, ozdo-bionym wiosennymi kwiatami ka-peluszu oraz w ubraniach wkolorze seledynowym i jasnoróżo-wym. W nagrodę otrzymała ma-

skotkę. Klasy, których reprezen-tanci zdobyli po 8 punktów, zostałyprzez Samorząd Uczniowski na-grodzone cukierkami.
* Chętni – uzdolnieni matema-tycznie – uczniowie szkoły w Ką-kolewie (16 z kl. I-III SP, 15 z kl.IV-VI SP i 10 gimnazjalistów) wzięliudział w konkursie Kangur Mate-matyczny. Na wyniki trzeba pocze-kać, dotrą do szkoły dopiero wmaju.
* Jakub Turbakiewicz – uczeńkl. 3ga, podopieczny Pani MariiJoachimiak – w sobotę 29 marcaw Pile reprezentował Gimnazjumw Kąkolewie w finale Wojewódz-kiego Konkursu Chemicznego. Ztestem poradził sobie doskonale.Zdobył zaszczytny tytuł laureata.Warto dodać, że Jakub w ubiegłymroku został laureatem Wojewódz-kiego Konkursu Fizycznego. W za-szczytnym gronie finalistówznaleźli się też Łukasz Grzeszko-wiak, który reprezentował Gimnaz-jum w Kąkolewie w WojewódzkimKonkursie Matematycznym i szós-toklasista Piotr Prymas, który zma-gał się z rówieśnikami w ostatnimetapie Wojewódzkiego KonkursuHumanistycznego. Opiekunkami fi-nalistów były panie Łucja Kretsch-mer i Anna Poprawska.
* Trzecią rocznicę śmierci wiel-kiego Polaka i naszego PapieżaJana Pawła II uczniowie i pracow-nicy Zespołu Szkół w Kąkolewieuczcili bardzo uroczyście. Byłachwila zadumy, był fragment prze-mówienia do młodzieży, była„Barka”, wstążeczki w kolorach pa-pieskich, kwiaty i zapalone świece.Nade wszystko jednak był kon-kurs. Rozegrany został w grupachwiekowych. Najmłodsi uczniowiewykonywali pracę plastyczną Pa-pież i dzieci, klasy IV – VI SzkołyPodstawowej - pracę plastycznosłowną Papież w podróży dookołaświata, gimnazjaliści natomiast pi-sali list do Jana Pawła II i dokony-wali jego graficznej interpretacji. Wliście tym mieli obowiązek odwołaćsię do papieskiej nauki zawartej wprzemówieniach, do poezji KarolaWojtyły, do Jego testamentu. Wy-stawa prac znajduje się w patioszkoły.
* Po brawurowym zwycięstwiew gminie, uczniowie najmłodszychklas ZS w Kąkolewie także w Lesz-nie sięgnęli po laury. W rozegra-nych w hali TRAPEZ finałachPowiatowych Zawodów MasowychKlas I-III pokonali wszystkich rywalii przywieźli trzy zwycięstwa. Złotemedale MISTRZÓW POWIATUwywalczyły drużyny klas Ia, IIb iIIIb. Dzieci zostały przygotowanedo rywalizacji przez panie: BognęRzetelską, Sławę Pietrowicz iIwonę Markowiak.
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