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Odsłonięcietablicy
Okazją do tego było odsłonię-

cie tablicy pamiątkowej poświęco-
nej Zygmuntowi Borówce. Kim był
uwieczniony na lata człowiek?

Urodził się 20 marca 1919 r. w
Osiecznej – na rynku, w domu nr
32. To właśnie tam widnieje dziś
tablica poświęcona jego imieniu.
Zygmunt był piątym, najmłodszym
dzieckiem Leokadii i Ryszarda Bo-
rówków, bratem znanego wielu
osiecznianom Maksymiliana Bo-
rówki. Po ukończeniu Szkoły Po-
wszechnej w Osiecznej został
słuchaczem Szkoły Podoficerów
dla Małoletnich w Śremie.

Mające się dopiero rozpocząć
dorosłe życie przerwała II wojna
światowa. Zygmunt Borówka zgi-
nął 17 września 1939 r. jako młody
żołnierz (strzelec 64 pp.) - w kam-
panii wrześniowej, w Bitwie nad
Bzurą. Ze skąpych informacji, jakie
dotarły do jego matki, Leokadii Bo-
rówki wynika, że zmarł po wielogo-
dzinnym cierpieniu, gdyż ze
względu na działania frontowe nie
można było udzielić mu żadnej po-

W samo południe 12 lipca nad Osieczną rozbrzmiała stra-
żacka syrena. Nie był to sygnał wzywający strażaków do
akcji, ale forma uczczenia pamięci wszystkich osób, które od-
dały życie za ojczyznę.

mocy medycznej.
Płyta nagrobkowa Zygmunta

Borówki znajduje się w kwaterze
wojennej żołnierzy Wojska Pol-
skiego z 1939 r. na cmentarzu Ka-
tedralnym w Łowiczu.

Nazwisko Zygmunta Borówki
zostało także umieszczone w wy-
kazie zidentyfikowanych żołnierzy
Wojska Polskiego poległych we
wrześniu 1939 r. i pochowanych na
kwaterze wojennej żołnierzy Woj-
ska Polskiego z 1939 r. na cmen-
tarzu prawosławnym.

Kto zainicjował uroczystość od-
słonięcia tablicy?

Lechosław i Zbigniew Dworak,
którzy są siostrzeńcami zamordo-
wanego, synami jego siostry Ireny,
która również uczestniczyła w uro-
czystości. To właśnie oni dokonali
aktu odsłonięcia tablicy. Temu wy-
darzeniu towarzyszyły pieśni pat-
riotyczne, przemowy wygłoszone
przez członków rodziny oraz bur-
mistrza Stanisława Glapiaka. Tab-
licę poświęcił ksiądz proboszcz
Zdzisław Łuniewicz.

PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy Osiecznej, Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.
Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za udział Państwa w

uroczystym odsłonięciu Tablicy Pamiątkowej poświęconej Zygmuntowi
Borówce, osiecznianinowi, synowi Leokadii Biziel Borówki i Ryszarda
Maksymiliana Borówki.

Z POWAŻANIEM LECHOSŁAW DWORAKZdjęcie archiwalne - Zygmunt Borówka - drugi od lewej u dołu.


