
Takie słowa czarnym tuszem
na pierwszej stronie 16-kartko-
wego zeszytu napisał Jan Olejnik
z Kątów. Poniżej niebieskim długo-
pisem dopisał: Dziś 27. 12. 2007 r.
uzupełniam ostatnie szczegóły
jakie udało się zebrać. Weryfikacja
będzie raczej niemożliwa, gdyż w
tym czasie odeszli na wieczny spo-
czynek najstarsi „informatory”.
Cześć ich pamięci.

Jan Olejnik – sołtys wsi Kąty
przez osiem lat zbierał informacje
dotyczące historii figur i kapliczek
we wsi Kąty.

- Chodziłem po domach i pyta-
łem ludzi, szczególnie tych star-
szych, którzy coś jeszcze
pamiętają –mówi – czasem, kiedy
komuś coś się przypomniało, czy
czegoś więcej się dowiedział przy-
chodził do mnie i opowiadał. Ja to
wszystko spisywałem. Teraz ża-
łuję, że nie zacząłem tych poszu-
kiwań wcześniej, kiedy było więcej
ludzi, którzy coś pamiętali. Z każ-
dym umierającym człowiekiem od-
chodzi pamięć o jakichś
wydarzeniach.

Z drugiej jednak strony dobrze,
że znalazła się osoba, która po-
święciła czas, by poszukać infor-
macji, bo zapewne do tej pory
jeszcze więcej faktów by umknęło.

W Kątach - wiosce posiadają-
cej około stu domostw jest aż
osiem przydrożnych czy przydo-
mowych symboli chrześcijaństwa.
Powstawały na przestrzeni wieków
i każde posiada swoją historię.
Żadna kapliczka nie powstała bez
powodu, są one milczącym dzięk-
czynieniem, namacalną prośbą, ci-
chym podziękowaniem za
błogosławieństwa, namacalnym
znakiem czyjegoś cierpienia czy
radości.

Przejmującą historię dźwiga na
sobie krzyż stojący na skraju lasu
w połowie drogi pomiędzy Kątami
a Czerwoną Wsią.

Krzyż strzeże lasu już od 102
lat. Jego dziwny kształt (pionowa
belka jest wybrzuszona) przypo-
mina o tragedii, która wydarzyła
się w lecie 1906 roku. W miejscu,
gdzie dziś stoi ów symbol chrze-
ścijaństwa zamordowana została
ciężarna kobieta – młoda matka
trojga dzieci, mieszkanka Macie-
jewa. Bestialskiej zbrodni dokonał
prawdopodobnie ojciec nienaro-
dzonego dziecka. Zdesperowany
chłopak nie znalazł poparcia u ro-
dziców, którzy nie chcieli synowej
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Jest zima. Kończy się rok 1999 podejmuję próbę opisania historii figur i kapliczek znajdują-
cych się na terenie wsi Kąty – Maciejewo. Opis powstał na podstawie pamięci najstarszych
ludzi tej wsi oraz dostępnych dokumentów. Opis jest na tyle prawdziwy na ile jest niezawodna
pamięć ludzka.

z „przychówkiem”. Zdobył się więc
na okrutny czyn i podczas wiejskiej
zabawy wyprowadził dziewczynę
do lasu i zamordował. Ciało ko-
biety znalazł woźnica wiozący
mąkę z Krzywinia do Leszna. Na
tym miejscu postawiono łukowato
wygięty krzyż symbolizujący
brzuch ciężarnej kobiety. Zabójcy
wymierzono karę dwudziestu lat
więzienia. Nie wiadomo co się z
nim dalej stało. Albo zmarł w wię-
ziennej celi, albo zginął podczas

pierwszej wojny światowej. Do wsi
w każdym razie nigdy już nie wró-
cił.

Miejsce w którym znaleziono
ciało kobiety i w którym do dziś stoi
tajemniczy pałąkowaty krzyż nazy-
wane jest od jej imienia Waldą.

Historie innych figur i kapliczek
przybliżać będziemy w kolejnych
numerach „Przeglądu Osieckiego”.

ALDONA KORBIK

Dziesięć lat istnienia świę-
towało Koło Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków w
Osiecznej. Z tej okazji człon-
kowie Koła oraz goście zos-
tali zaproszeni do szkolnej
stołówki.

Były podziękowania i życzenia
dalszej owocnej pracy. Najaktyw-
niejsi członkowie Koła zostali od-
znaczeni złotymi odznakami – Za
Zasługi dla Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków. Takie wyróż-
nienia otrzymali: Antoni
Stachowiak, Jan Grabarczyk, Win-
centy Kasperski, Rafał Grobelny i
Maria Halina Wojtaszek. Były rów-
nież podziękowania dla sponso-
rów, darczyńców, sympatyków.
Dyplomy z podziękowaniami wrę-

czono: Renacie Helińskiej, Longi-
nie Teichert, Józefowi Sze-
wczykowi, Marii Gawlińskiej, Zofii
Szymlet, Henrykowi Maciejew-
skiemu, Stanisławowi Glapiakowi,
Kazimierze Prałat oraz Władysła-
wie Pazole. Bo Koło to nie tylko
zrzeszenie ludzi chorych na cuk-
rzycę, ale także przyjaciele, którzy
spotykają się na biesiadach przy
ognisku, wspólnych wycieczkach,
którzy niosą wzajemną pomoc.

Pierwszaokrągłarocznica

Moc świątecznego jajka
Jajko jest symbolem odrodzenia, bezpieczeństwa, siły życiowej, płod-ności, domostwa.
Nasi przodkowie uważali, że szczególnie wielka była moc wiosennegojajka. Rozrzucone w sadzie skorupki zapewniały obfitość owoców, a rzu-cone kurom - nośność. Każdy, kto stawiał dom, zakopywał jajko na placubudowy, a jedno umieszczał na dachu. To miało chronić domostwo przedpożarem i nieszczęściem. Zwierzęta pocierane wielkanocnymi jajkamibyły zdrowe i dorodne.
W starożytnym Egipcie jajko było symbolem boga Słońca, a w Grecjibogini miłości Afrodyty. Starożytni Rzymianie wierzyli natomiast, że jajkasą strawą dla zmarłych. Na Ukrainie na przykład malowano je na czarnoi wkładano do trumny, by zapewnić nieboszczykom dostatek w zaświa-tach.
Złym duchom nie dawano jajek. Dla nich przeznaczone były wy-dmuszki. Wieszano je nad kołyskami czy pod sufitem, by chronić bliskichprzed morowym powietrzem. W dawnych czasach wierzono też, że jajkaznoszą nie tylko kury ale i koguty. Tyle, że z ostatnich wykluwały się de-mony.
W naszej chrześcijańskiej tradycji nie sposób wyobrazić sobie świątwielkanocnych bez jajek. Ich obfitość na naszych stołach wynika przedewszystkim z magii, jaka z nich płynie, ale i stąd, że ponoć w średniowie-czu nie wolno ich było jeść w czasie wielkiego postu. Po nim trzeba więcbyło najeść się do syta.


