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W hołdzie powstańcom

Uczniowie Szkoły w Kąkolewie
zostali projektantami kartek po-
cztowych. W tym celu wzięli udział
w szkolnym konkursie na projekt
kartki tematycznie związanej z tym
ważnym wydarzeniem. Pomysło-
dawcą konkursu była szkolna ko-
misja wychowawcza. Do
organizatora wpłynęło kilkadziesiąt
prac, spośród których komisja wy-
brała osiem i skierowała je do
druku. Efekt jest imponujący. Kartki
w zdecydowanej części przezna-

czone zostaną do sprzedaży, a do-
chód przekazany na pomoc głodu-
jącym dzieciom z Konga. Do
domów wsi obwodu Szkoły przy-
niosą je uczniowie zajmujący się
kolportażem „Przeglądu Osiec-
kiego”. Cena jednej kartki wynosi
50 gr i pozwoli zakupić szcze-
pionkę dla jednego kongijskiego
malucha. Wszystkie przygotowane
przez uczniów projekty można bę-
dzie obejrzeć na wystawie w patio
Szkoły.

W Schronisku Młodzieżowym „Morena” odbyło się spotkanie autorskie
z poetką Teresą Januchtą. Przyjechała ona do czytelników do Osiecznej
w ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Teresa Januchta
urodziła się w 1947 roku w Karolinie. Jest emerytowaną nauczycielką ję-
zyka polskiego. Od 1992 roku przewodniczącą Koła Literackiego przy Klu-
bie Nauczyciela w Poznaniu. Redaguje pismo literackie „Spojrzenie”
organizuje wieczory poezji, konkursy literackie. Poetka jest też członkiem
Związku Literatów Polskich. Zadebiutowała w 1984 roku we Wkładce Li-
terackiej „Głosu Nauczycielskiego” wierszem „Krajobraz dzieciństwa”. Wy-
dała tomiki wierszy: „Przed światłem”, „Na trzepaku”, „Na rozstajach”,
„Zwierzowiec”, Ścieżki dostępu”, "Cztery kroki od ogródka”, „Powracające
przestrzenie”. Napisała też powieść: „Cierpki smak jabłek”. Jest autorką
poezji dla najmłodszych oraz dla dorosłych.

Urodził się 14 sierpnia 1944
roku w Łoniewie. Syn Jadwigi i Ale-
ksego Kurzawskich, najmłodszy z
trójki rodzeństwa. Cztery klasy
szkoły podstawowej ukończył w
szkole w Łoniewie, potem naukę
kontynuował w szkole w Kąkole-
wie. Po ukończeniu Szkoły Przy-
sposobienia Rolniczego rozpoczął
pracę w Rolniczej Mleczarskiej
Spółdzielni w Lesznie. Międzycza-
sie odbył służbę wojskową we
Wrocławiu. Był również kierowcą w
Gminnej Spółdzielni w Osiecznej,
a przez dwadzieścia lat był pra-
cownikiemWojewódzkiej Kolumny
Transportu Sanitarnego w Lesznie
na stanowisku kierowcy. Ostatnim
zakładem pracy była Miejska Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Lesznie. W lutym 2007 roku prze-
szedł na emeryturę.

Podejmował nie tylko pracę za-
wodową, ale także społeczną. Do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ło-
niewie wstąpił w 1966 r., najpierw
był dowódcą sekcji, a od 1972 roku
prezesem. Pełnienie funkcji rad-
nego nie pozwalało mu pozostać
prezesem straży, dlatego w ubieg-
łym roku zrezygnował ze stano-

W połowie trwania drugiej kadencji radnego, na kilka dni
przed kolejną sesją, na początku zasłużonego wypoczynku
emerytalnego, w młodym jeszcze wieku zmarł Bronisław Ku-
rzawski z Łoniewa. Był radnym, przewodniczącym Komisji
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu Gminy, spo-
łecznikiem, człowiekiem otwartym na potrzeby innych, za-
wsze uśmiechniętym.

BronisławKurzawski
wiska prezesa, strażakiem pozos-
tał do końca swoich dni. Bronisław
Kurzawski lubił sport dlatego przed
laty zainicjował powstanie zespołu
sportowego „Klon”, był członkiem
Towarzystwa Ziemi Osieckiej,
Członkiem Regionalnego Zespołu
Pieśni i Tańca w Kąkolewie. Czego
się złapał było wykonane dosko-
nale, dlatego piłkarze i strażacy
których był opiekunem odnosili
sukcesy, a on otrzymywał odznaki
wzorowego strażaka, wzorowego
kierowcy. Docenili go też wyborcy
dwa razy ustanawiając go radnym
Rady Miejskiej.

Aż trudno uwierzyć, że mając
tyle zajęć Pan Bronisław znalazł
jeszcze czas dla rodziny.

Ożenił się w 1969 roku z Kry-
styną Nowak z Grzybkowa (powiat
konin). Razem wychowali trzech
synów, doczekali się trzech wnu-
ków i jednej wnuczki. Pan Broni-
sław nie doczekał kolejnego
potomstwa synów, w przyszłym
roku bowiem na świat przyjdzie
jeszcze dwoje wnucząt.

Zmarł 25 października a róża-
niec za jego duszę Maria Kretsch-
mer odmawiała w zbudowanej
przez laty przez zmarłego remizo-
świetlicy.

Ceremonię pogrzebową odpra-
wił w kościele parafialnym w
Osiecznej ksiądz proboszcz Zdzi-
sław Łuniewicz i gwardian fran-
ciszkanów Tarsycjusz Krasucki.
Podczas mszy wartę pogrzebową
przy trumnie pełnili strażacy z OSP
w Łoniewie.
- Były też poczty sztandarowe z

sąsiednich jednostek OSP. Kon-
dukt pogrzebowy prowadzony był
przez wóz strażacki, a kiedy
trumnę strażacy z OSP Łoniewo
wpuścili do grobu zawyła syrena
strażacka i klaksony karetek pogo-
towia – mówi Krystyna Ku-
rzawska ocierając ukradkiem łzę
– W tej ostatniej drodze prowadziły
go tłumy ludzi z Łoniewa, Osiecz-
nej i okolicznych miejscowości. Że-
gnały go dzwony z kościoła
parafialnego i klasztornego. Mogiłę
pokryły ogromne ilości wiązanek.
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