
[ 15 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Na uroczyste otwarcie VIII Osiec-
kich Spotkań z Koszykówką przy-
był poseł Wojciech Ziemniak,
przedstawiciele władz powiato-
wych, gminnych z burmistrzem
StanisławemGlapiakiem na czele,
radni Rady Miejskiej w Osiecznej,
dyrekcja szkoły, sponsorzy, a
przede wszystkim osiem drużyn
koszykarzy, ich trenerzy oraz ro-
dzice – wierni kibice.

Anna Woźna – prezes Uczniow-
skiego Koszykarskiego Klubu Spor-
towego Iskra Osieczna przywitała
wszystkich, poseł Wojciech Ziemniak
życzył przyjemnej rywalizacji w
duchu fair play, a otwarcia imprezy
dokonali burmistrz Stanisław Glapiak
oraz dyrektor Zespołu Szkół – An-
drzej Głowacki. Osieckie mażoretki
dały pokaz umiejętności tanecznych,
a potem była już tylko gra. Rywaliza-
cja trwała od piątkowego popołudnia
do niedzielnego wieczora. Puchar
Wicemarszałka RP otrzymała dru-
żyna WKK Wrocław, drugie miejsce
zajął TKM Włocławek i otrzymał pu-
char ufundowany przez posła Woj-
ciecha Ziemniaka, puchar
ufundowany przez burmistrza Stani-
sława Glapiaka za zdobycie trze-
ciego miejsca otrzymała drużyna
UKS MIKST Międzychód. Dyrektor
szkołyAndrzej Głowacki przeznaczył
puchar dla koszykarzy, którzy zajęli
czwarte miejsce – UKS KOSZ
Ostrów Wielkopolski. Piąte miejsce
wywalczył MKSMOSGwardiaWroc-
ław, szóste UKS ISKRA Osieczna,
siódme KS RAWIARawicz, ósme KS
POLONIA 1912 Leszno. Wszystkie
drużyny otrzymały puchary.

Spotkanie pod koszem

Pomysł nagrania płyty wyszedł
od dyrektora Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury w Osiecznej.
"Wrzos" działa pod patronatem M-
GOK. Uczestnicy zespołu bardzo się
z tego projektu ucieszyli. Śpiewają
od 14 lat i w swoim repertuarze mają
dziesiątki piosenek. Między innymi
śpiewają pieśni patriotyczne, ko-
ścielne, maryjne, kolędy. No i oczy-
wiście piosenki ludowe. Z tych
ostatnich wybrali kilkanaście na
płytę.

Zespół liczy dziś dwadzieścia
osób. Występują w strojach wielko-
polskich, z których część pozosta-
wała w Domu Kultury od lat
pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Śpiewają pod kierownictwem Ma-
riana Tęgiego. Niemal wszyscy sta-
nęli do zdjęcia, które znalazło się na
obwolucie płyty. Samo nagranie od-
bywało się w sali wiejskiej w Kąkole-
wie. Zorganizował je i przeprowadził
dyrektor Miejsko-GminnegoOśrodka
Kultury. Ośrodek pokrył też koszty
wydania płyt. Nagrano ich zaledwie

Zespół śpiewaczy "Wrzos" z Kąkolewa wydał swoją pierwszą
płytę. Znalazło się na niej 18 ludowych piosenek.

dwadzieścia, ale zawsze będzie
można nakład zwiększyć. Póki co,
otrzymali je bezpłatnie wszyscy
członkowie zespołu.

Na płycie są następujące utwory:
Chatka, Chodzi dziewczę koło
młyna, Gdzie jest mój dom, Hej tam
na górze, Jakie życie jest piękne,
Jasio trawkę siecze, Jest dróżeczka,
Konie dwa, Ładne dziewczyny, Mos-
teczek zielony, Na niebieskim mie-
sięczniku, Za szopką, Pada
deszczyk pada, Pod starą lipą, Ran-
dez-Vous, Siadła pszczółka, Spadła
z wiśni, Wianek Zielony, Złota kareta.

Płyta cieszy się powodzeniem,
zwłaszcza wśród mieszkańców Ką-
kolewa. Niektóre piosenki pochodzą
z tego regionu i spisane zostały
przed laty u najstarszych mieszkań-
ców wsi. W ten sposób zatrzymają je
dla potomnych. Śpiewacy "Wrzosu"
już myślą o kolejnych nagraniach. W
repertuarze mają bowiem bardzo
dużo utworów, które uratowali od za-
pomnienia. Warto byłoby je także za-
pisać na płytach. Może się uda.

Nowa płyta!


