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Trasę turystyczną naszej gminy wyznaczają nie tylko obiekty wpisane do rejestru zabytków, ale też pewne symbole, drzewa,
krzyże, tablice pamiątkowe do których miejscowi i turyści w słoneczne, niedzielne popołudnia wyznaczają sobie trasy spa-
cerów, czy rowerowych wypadów.
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Takim obiektem jest z pewno-
ścią centralny punkt miasteczka –
półwieczny dąb, który od 2005
roku nosi imię Jana Pawła II.
Osiecznianie nie stawiali zmar-
łemu papieżowi pomników. Dla
uczczenia jego pamięci wykorzys-
tali właśnie drzewo pamiętające
lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku.
Nie jest to przypadek, to właśnie
pod tym dębem mieszkańcy
Osiecznej spontanicznie groma-
dzili się każdego wieczoru zaraz
po śmierci Karola Wojtyły i odma-
wiali modlitwę oraz śpiewali ulu-
bioną pieśń ukochanego papieża –
„Barkę”.

Kierując się od rynku w stronę
ulicy Podgórnej trafisz na lapida-
rium żydowskie. Znajduje się ono
u zbiegu ulic Słonecznej i Podgór-
nej. Kiedyś w tym miejscu był

cmentarz żydowski. Ostatni Żydzi
wyprowadzili się z Osiecznej w
1920 roku. Odtąd cmentarz nisz-
czał. Pod koniec lat trzydziestych
nagrobki rozebrano i złożono na
Placu 600-lecia, a na miejscu
cmentarza zbudowano osiedle
domków jednorodzinnych. Jedy-
nym śladem pożydowskiej nekro-
polii był olbrzymi dąb stojący w
pobliżu miejsca, w którym znajdo-
wała się brama główna cmentarza.
W latach dziewięćdziesiątych na
Placu 600-lecia znaleziono kilka-
dziesiąt fragmentów macew. Od-
dano je do muzeum
judaistycznego w Lesznie. Po za-
mknięciu owego muzeum płyty na-
grobne wróciły do Osiecznej.
Wtedy właśnie narodził się pomysł
wybudowania „ściany pamięci”.
Stoi w pobliżu starego dębu i przy-
pomina o dawnych mieszkańcach

miasteczka.
Inne lapidarium – poewange-

lickie znajdziesz przy drodze pro-
wadzącej w kierunku Leszna.
Znajduje się ono na wprost wiatra-
ków. Na cmentarzu są nagrobki z
drugiej połowy XIX i XX wieku. Jest
też grobowiec rodziny Heydeb-
rand, właścicieli majętności
Osieczna. Najstarszy obecnie na-
grobek na cmentarzu pochodzi z
1853 roku. Na cmentarzu stoi też
kaplica, która jeszcze do niedawna
służyła za magazyn stacji paliw.
Dziś prowadzone są już prace re-
montowe. Wkrótce stanie się ona
kaplicą trzech kultur – żydowskiej,
ewangelickiej i katolickiej.

Na polnej drodze prowadzącej
do oczyszczalni ścieków (w kie-
runku Wojnowic) spotkasz z pew-
nością wielu piechurów. Cel ich

trasy wyznacza krzyż katyński,
który stoi na skraju lasu koło starej
żwirowni w Osiecznej. Miejsce to
niezwykłe, łączące w sobie urok
natury i pamięci o niewinnie po-
mordowanych podczas wojny. Cie-
kawa jest nie tak odległa historia
ustawienia tego krzyża. Brzozowy,
ważący 250 kg, przewiązany
chustą symbolizującą pamięć o
Katyniu w marcu 2007 r. w obec-
ności tysięcy wiernych nieśli przed-
stawiciele straży pożarnej, policji,
wojska polskiego oraz wierni para-
fianie. Niezwykła droga krzyżowa,
która odbyła się w tym czasie
wiodła ulicami i polnymi drogami
spod kościoła aż do lasu. Tam zos-
tał ustawiony krzyż, a pod krzyżem
w łusce pocisku został wkopany
akt erekcyjny. Dziś przy krzyżu jest
ławeczka, byś mógł usiąść, odpo-
cząć i chwilę pomyśleć.


