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W tym roku przypada okrągła - dziewięćdziesiąta rocznica odzyskania przez Polskę nie-podległości. Gminne obchody zorganizowane zostały w kościele w Świerczynie. Rozpo-czął je uroczysty przemarsz przez wieś. Pochód prowadzony przez mażoretki i OrkiestręDętą z Osiecznej dotarł do kościoła gdzie odprawiona została msza św. w intencji Oj-czyzny. Po niej w kościele odbył się uroczysty koncert. Wystąpiły: Zespół Śpiewaczy„Wrzos”, chór „Senior” Koło Śpiewu „Lutnia” oraz Orkiestra Dęta OSP Osieczna. Ucznio-wie Szkoły Podstawowej w Świerczynie przygotowali na tę okazję występ artystyczny.Przybliżyli czasy kiedy o zniewoloną ojczyznę walczyli i oddawali życie nasi rodacy, przy-wołali ich we wspomnieniach i apelowali, by pamięć o nich nigdy nie zamarła.
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ZAPRASZAMY

Na uroczyste obchody 90-lecia wy-
buchu powstania wielkopolskiego za-
praszamy w piątek 12 grudnia.
Uroczystości rozpoczną się w godzi-
nach popołudniowych, by wszyscy
mieszkańcy mogli wziąć w nich udział
i oddać należną cześć tym, którzy
przed kilkudziesięciu laty oddali życie
za ojczyznę.

Obchody dziewięćdziesięciolecia
dzielą się na kilka części i odbędą się
w kilku miejscach i o różnych godzi-
nach, warto wziąć w nich udział, dla-
tego podajemy szczegółowy program.
O godzinie 16.00 w klasztorze fran-
ciszkanów odprawiona zostanie msza
św. po niej program artystyczny za-
prezentują uczniowie Zespołu Szkół w
Kąkolewie.
O godzinie 18.00 uczestnicy uro-

czystości przemaszerują ulicami
miasta pod wiatraki. (Pochód przejdzie
kolejno ulicami: Frankiewicza, Stein-
metza, przez Rynek i dalej Kościuszki
i Leszczyńską)
Apel poległych z udziałem kompanii
honorowej 69. Pułku Przeciwlotni-
czego oraz złożenie wiązanek kwiatów
pod powstańczym obeliskiem roz-
pocznie się pod wiatrakami o godzinie
18.30.
Ostatnia część uroczystości zaplano-
wana została na godzinę 19.00 w sali
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Tam zaprezentowane zostaną wy-

stawy zatytułowane „Marsz do niepo-
dległości” i „PowstanieWielkopolskie”.
W M-GOK-u odbędzie się również
prezentacja książki Jarosława Waw-
rzyniaka „Osieczna w PowstaniuWiel-
kopolskim 1918/1919”.
Na Placu 600-lecia odbędzie się pre-
zentacja sprzętu wojskowego, a przy-
byli zostaną poczęstowani grochówką.
W uroczystościach udział wezmą:

poczet sztandarowy, delegacja oraz
kompania honorowa 69. Pułku Prze-
ciwlotniczego z Leszna, potomkowie
powstańców wielkopolskich, ułani ze
Święciechowy, Orkiestra Dęta OSP
Osieczna, chór „Lutnia” poczty sztan-
darowe Zespołu Szkół w Osiecznej i
Kąkolewie, Ochotnicze Straże Poża-
rne z Osiecznej i Kąkolewa, Koło
Pszczelarzy oraz harcerze.
Patronat medialny nad uroczystością
obejmą: radio „Elka”, „Przegląd
Osiecki” „Głos Wielkopolski” i gazeta
„ABC”.


