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Tradycyjne powidła

Przy osieckich wiatrakach pojawiła się nowa tablica informacyjna.
Powstała na zamówienie Urzędu Miasta i Gminy. Krótka informa-
cja o wiatrakach podana jest w trzech językach. Tłumaczenia wy-
konało Biuro Tłumaczeń WordPerfect z Leszna. Teraz każdy
turysta będzie mógł się dowiedzieć coś więcej o naszej wizy-
tówce.

Tradycją rodziny Klaków z
Ziemnic jest coroczne smażenie
powideł. Do ogromnego miedzia-
nego kotła wkłada się wydrążone
śliwki, które urosły w ich sadzie.
Owoce wysmaża się na smaczne
powidła.

Proces trwa cały dzień i doko-
nuje na wolnym powietrzu. W cie-
niu drzew, które wydały owoc.
Czynności smażenia powideł to-
warzyszą spotkania w rodzinnym
gronie, a udział w nich biorą aż trzy
pokolenia rodziny Klaków.

Powidła miesza Marta obok babcia - pani Klak, rodzice Marty:
Krzysztof i Dorota Klak, ciocia Weronika Klak i druga babcia.

W tym roku przypada bowiem
90. rocznica powstania wielkopol-
skiego. W związku z tym w naszej
gminie, gdzie powstańcy stoczyli
ważną dla późniejszych dziejów
miasta i okolic pamiętną bitwę pod
wiatrakami, zaplanowano uro-
czyste obchody.

Czczenie jubileuszu zainicjo-
wała uroczystość odsłonięcia skra-
dzionej przed miesiącem tablicy na
pomniku przy wiatrakach. W samo
południe 26 września przy wiatra-
kach zebrali się uczniowie szkoły,
władze gminy, mieszkańcy, kom-
pania honorowa Wojska Pol-
skiego. Tam przemówienie
wygłosił dyrektor Zespołu Szkół w
Osiecznej Andrzej Głowacki, bur-
mistrz Stanisław Glapiak dokonał
odsłonięcia tablicy wykonanej
przez firmę „ARTGENA” Geno-
wefy Guzikowskiej z Osiecznej, a
ksiądz kanonik Zdzisław Łuniewicz
poświęcił pamiątkowy obelisk.
Dzieci ze szkoły w Osiecznej
przedstawiły krótki program arty-
styczny. Przy tej okazji złożono
również wiązanki kwiatów.

Organizatorem uroczystości był
Zespół Szkół z Osiecznej a współ-

W momencie, kiedy oddaliśmy wrześniowy numer „Prze-
glądu Osieckiego” do druku w Osiecznej odbywały się bar-
dzo ważne uroczystości.

organizatorami Towarzystwo Ziemi
Osieckiej, Urząd Miasta i Gminy,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
oraz Regionalny Ośrodek Badań i
Dokumentacji Zabytków w Trzebi-
nach.

Ponieważ wspólnie z radiem
Elka objęliśmy patronat medialny
nad uroczystością w następnym
numerze obiecujemy zamieścić re-
lację fotograficzną z tej ważnej
uroczystości.

Przy okazji nadmieniamy rów-
nież, że odsłonięcie tablicy na po-
niku przy wiatrakach to nie koniec
uroczystości związanych z obcho-
dami 90. rocznicy powstania wiel-
kopolskiego. Kolejne zaplanowano
na 12 grudnia. Wtedy w klasztorze
zostanie odprawiona msza św. bę-
dzie można obejrzeć ciekawy pro-
gram artystyczny. Będzie
uroczysty przemarsz pod wiatraki.
Planowana jest również wystawa
fotograficzna oraz promocja
książki Jarosława Wawrzyniaka
traktująca o powstaniu wielkopol-
skim na naszym terenie. O grud-
niowych uroczystościach
napiszemy więcej w kolejnych nu-
merach „Przeglądu…”

Odłonięcie pomnika
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