
[ 15 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej działającego na
terenie gminy Osieczna zaprosił swoich podopiecznych na spot-
kanie opłatkowe. Gości i gospodarzy uroczystości powitał prezes
Henryk Kużawa. Życzenia świąteczne i noworoczne złożył bur-
mistrz Stanisław Glapiak oraz prezes Banku Spółdzielczego w
Osiecznej Renata Helińska. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się również radni powiatowi oraz pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej. Było nie tylko dzielenie się opłatkiem, ale również
upominki oraz wspólny posiłek.

Przy wigilijnym stole w blasku płomieni świec i ognia rozpalonego
w kominkuspotkali się członkowie Koła Emerytów i Rencistów w
Świerczynie. Świąteczne in oworoczne życzenia złożył burmistrz
Stanisław Glapiak oraz dyrektor Zespołu Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Świerczynie Wioletta Klak. Następnie zgroma-
dzeni złapali się z ręce i w ten sposób przekazali sobie życzenia.
Był też tradycyjny opłatek, śpiewanie kolęd, a później rozmowy
przy stole, na którym zgodnie z tradycją pojawiło się dwanaście
pysznych potraw przygotowanych własnoręcznie przez członki-
nie Koła.

Wigilię dla przedszkolaków z Drzeczkowa przygotowała Rada Ro-
dziców.W spotkaniu opłatkowym oprócz przedszkolaków uczest-
niczyli pracownicy i emeryci przedszkola, ksiądz proboszcz
Włodzimierz Lisek oraz członkowie Rady Rodziców.Następnego
dnia przedszkolacy zaprosili gości i rodziców na Jasełka. Spektakl
nosił tytuł "Bajkowa stajenka". po występie przedszkolaków od-
wiedził Gwiazdor.

W klimat świąt Bożego Narodzenia wprowadzili uczniowie szkoły
w Osiecznej członków Koła Emerytów i Rencistów z Osiecznej
oraz przybyłych na zorganizowane spotkanie opłatkowe gości.
Dzieci i młodzież muzyką i słowem zachęcili do wspólnego śpie-
wania kolęd. Burmistrz, dyrektor banku oraz przewodniczący
Rady Powiatu złożyli emerytom życzenia. Ksiądz proboszcz po-
błogosławił, po czym wszyscy podzieli się opłatkiem. Radosny wi-
gilijny nastrój panował też podczas wspólnego posiłku.

Dziesięcioletnią tradycją cieszy się spektakl uczniów Zespołu Szkół w
Osiecznej przygotowany i przedstawiany zawsze w okresie przed-
świątecznym. W tym roku w inscenizacji „Świąteczna afera po latach”
wystąpili uczniowie szkoły i jej absolwenci. Wystawiono najzabawniej-
sze scenki – niezmiennie według scenariuszy uczniów – tym razem
tych, którzy już kilka lat temu opuścili mury szkoły. Mimo wesołej at-

mosfery nie zapomniano o tych, którzy już nigdy nie zasiądą przy wigilijnym stole – im zadedykowano
utwór „Kolęda dla nieobecnych”…


