
Glejt zamiast dachu kaplicy
broń służyła później w bitwie pod wiat-
rakami.

Syn Mieczysława - Krystyn był
uczestnikiem powstania warszawskiego,
tak jak ojciec wielokrotnie odznaczany.
Wszyscy trzej nie żyją, ale zostały po
nich pamiątki – dokumenty, które po-
zwalają odtworzyć ich losy, a tym samym
losy ukochanej przez nich ojczyzny.

Wśród przekazanych przez panią
Sylwestrę papierów są fragmenty dzieła
ojca Edwarda Frankiewicza, stare po-
cztówki i zdjęcia z Osiecznej, wykaz po-
wstańców wielkopolskich biorących
udział w bitwie pod wiatrakami, wspom-
nienia powstańca wielkopolskiego opra-
cowane przez Mieczysława Domagałę –
teścia pani Sylwestry. Ponadto zdjęcia
ślubne rodziny Domagałów, dyplomy
uznania za udział w powstaniach, za
pracę społeczną, fotografie ulic stolicy po
powstaniu warszawskim, z zaprzysięże-

nia telegrafistów na cytadeli w Poznaniu
w 1919 roku. Artykuły z „Dziennika Poz-
nańskiego” z 1895 roku dotyczące sze-
rzenia niemczyzny na terenie naszego
kraju.

Bardzo interesującym dokumentem
jest ksero glejtu – własność Mieczysława
Domagały. Mieczysław Domagała wraz
z synem Krystynem – mężem Sylwestry
Majdrowicz-Domagały pomagali Żydom
z Getta Warszawskiego. Ojciec otrzymał
w dowód wdzięczności od Żyda – o na-
zwisku Łach glejt – niewielką karteczkę
wypisaną w języku starohebrajskim,
prawdopodobnie jeden z kilku istnieją-
cych na świecie takich dokumentów.
Glejt ów zobowiązywał każdego Żyda do
udzielenia pomocy właścicielowi doku-
mentu, kiedy tylko ta pomoc była po-
trzebna.

O całej zawartości archiwaliów nie
sposób napisać. Z całą pewnością są cen-
nym źródłem wiedzy o naszym regionie,

(dokończenie ze str.1)

o historii kraju. Dlatego niech ten artykuł
podsumuje tekst napisany na pożółkłej
karteczce, znalezionej wśród starych do-
kumentów – myśl marszałka Józefa Pił-
sudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni

swojej przeszłości, ten nie jest godzien
szacunku teraźniejszości, ani nie ma
prawa do przyszłości”.

ALDONA KORBIKZłóż życzenia
Katarzynie

13. II
Walenty to ktoś, kto żyje w

dwóch światach. Jest zarazem ner-
wowy i sentymentalny, raz każe na
siebie czekać, innym razem zaska-
kuje nas aktywnością. W życiu często
wykorzystuje dwoistość swego cha-
rakteru, by wybierać najdogodniejsze
rozwiązania. Pasjonuje się drobiaz-
gami, a przechodzi obok rzeczy wiel-
kich. Nie jest zbyt pewny siebie,
raczej nieśmiały. Każdy Walenty szybko się męczy, potrzebuje
dużo snu, niektórzy są podatni na choroby zakaźne. Mężczyźni
o imieniu Walenty są doskonałymi technikami, zwłaszcza w dzie-
dzinie elektryki, elektroniki, automatyki. Bywają też zorganizo-
wanym badaczami. Są towarzyscy, choć nie lubią rezygnować z
drobnych przyzwyczajeń. Ich kolorem jest niebieski, rośliną na-
parstnica, zwierzęciem konik morski, znakiem Wodnik. Imieniny
obchodzą również: 7 stycznia, 2 i 21 maja, 28 lipca.

Aż trudno uwierzyć, że w naszej gminie mieszka tylko trzech
panów o imieniu Walenty. Najmłodszy Walenty Krajs z Drzecz-
kowa będzie miał w tym roku 42 lata. Pozostali dwaj panowie są
dużo starsi. Walenty Skorupski ze Świerczyny skończył nie-
dawno 76 lat, Walenty Markiewicz ze wsi Kąty - 74 lata. Całej
trójce lutowych jubilatów życzymy wszystkiego co najlepsze, a
przede wszystkim długich jeszcze lat w zdrowiu. A już na mar-
ginesie powiedzmy, że w gminie żyje pięć pań o imieniu Walen-
tyna. Mieszkają w Osiecznej, Berdychowie, Łoniewie, Kątach i
Kąkolewie. Paniom również życzymy szczęścia.

Walentemu
14. II

Katarzyna znaczy tyle, co
czysta i bez skazy. Przywędrowała
do nas w XIV wieku i przez kilka
stuleci była bardzo popularna. Co
prawda od XVIII wieku imię to
bardziej znane było na wsi, ale w
latach 60. ubiegłego wieku znowu
stało się bardzo modne. Do dziś na-
daje się je bardzo wielu dziewczyn-
kom. Katarzyna powołana jest do
rzeczy wielkich. Jest prostolinijna, wierna, pracowita i skru-
pulatna. Ma też spore uzdolnienia artystyczne i chętnie chło-
nie wiedzę. Jej kolorem jest czerwień, rośliną truskawka,
zwierzęciem łabędź, liczbą dziewiątka, a znakiem zodiaku
Lew. Katarzyna obchodzi też imieniny: 9, 20 i 23 marca, 1, 6
i 29 kwietnia, 15 września, 25 listopada i 30 grudnia.

Pań o imieniu Katarzyna żyje w naszych wsiach aż 110.
Imię to jest ciągle popularne i właściwie nie ma roku, by choć
jedna Kasia nie zagościła w naszych domach. Najmłodsza Ka-
tarzyna Kaźmierczak z Popowa Wonieskiego dopiero w maju
będzie miała roczek. A najstarszą jest pani Katarzyna Ciesiel-
ska z Wojnowic, która w tym roku skończy 86 lat. I tym star-
szym i tym malutkim Kasiom życzymy samych słonecznych
dni w życiu. A najwięcej mieszka ich w Kąkolewie - 29, a w
Osiecznej - 27. W Świerczynie żyje 15 pań o imieniu Kata-
rzyna, w Grodzisku - 8, a w Kątach - 5, w Łoniewie i Popowie
Wonieskim po 4, w Drzeczkowie, Ziemnicach, Witosławiu,
Wojnowicach po 3, w Miąskowie - 2 i w Wolkowie, Jezior-
kach, Dobramyśli i Frankowie po jednej.

Kasia Nowak z Wojnowic
z córką Weroniką

Walenty Krajs z Drzecz-
kowa z córką Andżeliką

W M-GOK czynna była pierwsza
wystawa z cyklu ekspozycji prywatnych
kolekcji. W dniach od 20 grudnia do 15
stycznia można było oglądać kolekcję
kartek świąteczno- bożonarodzeniowych.
Właściciel pragnął pozostać anonimowy.
Wśród kartek znalazł się jeden okaz – ży-
czenia świąteczne wysłane 12. 12. 1948
roku. Kartka ta ma już pięćdziesiąt lat.
Wysłana została z Rongham z Anglii.
Pismo czytelne jest do dziś.

Wystawakartek

ZMARLI
14. 12. - Stefania Helena Zalewska, Osieczna
19. 12. - Walenty Komisarek, Łoniewo
22. 12. - Józef Krauze, Świerczyna
22. 12. - Mirosław Sobkowiak, Ziemnice
1. 01. - Stanisława Biernaczyk, Świerczyna
8. 01. - Antoni Gimziński, Świerczyna

URODZILI SIĘ
1. 12. - Amelia Barbara Sterna, Drzeczkowo
1. 12. - Piotr Mateusiak, Grodzisko
12. 12. - Karol Mrug, Grodzisko
17. 12. - Patrycja Katarzyna Mruk, Osieczna
19. 12. - Natasza Maria Bujak,Świerczyna
28. 12. - Szymon Nowacki, Kąkolewo
2. 01. - Zuzanna Antkowiak, Kąkolewo

5PRZEGLĄD OSIECKI

W dniu, w którym oddawaliśmy
numer naszej gazety do druku w
Osiecznej wybuchł groźny pożar.

Płomienie zauważono we wczesnych
godzinach rannych na terenie zakładu
„Budomont” przy ul Jeziorkowskiej.

Spłonął magazyn z cementem. Stra-
żakom udało się zapobiec wybuchowi
magazynu z paliwami. Na czas wynieśli
również butlę z gazem. Zniszczeniu uległ
budynek oraz materiały budowlane.
Pożar gasiło osiem jednostek straży po-
żarnej z Leszna i Powiatu. Pomagali
również pracownicy firmy.

Groźnypożar


