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Dwudziestolecie TZO

Następnie w patio szkoły prezes
Towarzystwa Stanisław Lenartowicz
przedstawił historię powstania i do-
robek organizacji. 

Stanisław Lenartowicz został
wyróżniony przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Małgo-
rzatę Omilianowską Odznaką Ho-
norową "Zasłużony dla Kultury
Polskiej", a Dominik Schulz Dyplo-
mem Ministra "Za szczególne za-
sługi w upowszechnianiu kultury".
Dekoracji dokonał Burmistrz Miasta
i Gminy Osieczna Stanisław Gla-
piak wraz z wicestarostą leszczyń-
skim Robertem Kasperczakiem.
Zarząd TZO z okazji Jubileuszu 20
- lecia działalności nadał Członko-
stwo Honorowe: dr Stanisławowi
Jędrasiowi, mgr Rafałowi Popław-
skiemu i inż. Waldemarowi Kopyd-
łowskiemu, za wieloletnią
współpracę z Towarzystwem.

Zarząd Towarzystwa otrzymał z

Jubileusz dwudziestolecia istnienia Towarzystwa Ziemi Osieckiej połączono z obchodami 210. rocznicy urodzin Augusta
Wilkońskiego. Uroczystości odbyły się w Zespole Szkół w Kąkolewie. Przy wejściu głównym do budynku szkoły odsłonięto
tablicę poświęconą pochodzącemu z Kąkolewa pisarzowi i publicyście. 

rąk zaproszonych gości: burmistrza
Stanisława Glapiaka, wicestarosty
Roberta Kasperczaka, regionalisty
dra Stanisława Jędrasia, dyrektor
banku w Osiecznej Renaty Heliń-
skiej oraz dyrektor Zespołu Szkół
Aliny Żalik gratulacje i życzenia dal-
szych owocnych lat pracy. 

Po krótkiej przerwie, podczas
której można było podziwiać wy-
stawę pamiątek po Auguście Wil-
końskim oraz wystawę malarską i
fotograficzną poświęconą Osiecznej
rozpoczęła się sesja historyczno - li-
teracka w całości poświęcona życiu
i twórczości Augusta Wilkońskiego
oraz jego żony Pauliny. W prze-
rwach między wykładami Małgo-
rzaty Halec, Jerzego Borowczyka
oraz Alicji Przybyszewskiej ucznio-
wie kąkolewskiej szkoły wystawili in-
scenizacje fragmentów "Ramot i
ramotek".

August Wilkoński (ur. 28 sierpnia 1805 w Kąkolewie koło
Leszna, zm. 4 lutego 1852 w Siekierkach koło Swarzędza) -
prozaik, satyryk, krytyk literacki, uczestnik powstania lis-
topadowego. Urodził się jako syn Marianny Borzęckiej i
Franciszka Wilkońskiego herbu Odrowąż. W młodości brał
udział w powstaniu listopadowym. Walczył w bitwach pod
Iganiami, Olszynką Grochowską, Ostrołęką i na Woli. W
1832 skazany na 12 lat twierdzy za zabicie oficera pru-
skiego w pojedynku, po uwolnieniu w 1836 przeniósł się z
zaboru pruskiego do rosyjskiego. Od 1840 mieszkał w War-
szawie. W latach 1848 - 1850 więziony za działalność pat-
riotyczną. W 1851 został wydalony z Królestwa Polskiego i
osiadł w Poznańskiem. Wilkoński jest zaliczany do najlep-
szych polskich humorystów głównie dzięki zbiorowi "Ra-
moty i ramotki literackie".

(źródło: www.wikipedia.org)

Założenie TZO nastąpiło 19 maja 1995 roku w sali Urzędu
Miasta i Gminy w Osiecznej z bezpośredniej inicjatywy Ko-
mitetu Osiedlowego Mieszkańców Osiecznej. W spotkaniu
założycielskim uczestniczyło 17 osób. W skład Komitetu
Założycielskiego weszli: Stanisław Lenartowicz (przewod-
niczący), Alicja Dudzińska, Wincenty Kasperski i francisz-
kanin ojciec Czesław Liniewicz. Obecnie do TZO należy 64
członków. W swoim dorobku TZO ma między innymi takie
inicjatywy jak: utworzenie dwóch lapidariów, pojawienie się
w różnych miejscach naszej gminy pamiątkowych tablic,
organizację obchodów rocznicowych, wystaw, spotkań in-
formacyjno - edukacyjnych "Wieczory Osieckie", turniejów
szachowych i w boule, pojawienie się na rynku prasowym
wydawnictw, artykułów i wiele innych. 


