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Ksiądz od polskich kwiatów
Księdza Zdzisława kojarzono z marszami nordyc-

kimi, których był wielkim fanem, z Drogą Krzyżową,
wiodącą ulicami miasta, której był inicjatorem, z krzy-
żem katyńskim, który stoi na skraju lasu dzięki jego
staraniom i ze stajenką betlejemską, której towarzy-
szyły żywe zwierzęta. Tej ostatniej stajenki ksiądz już
nie zobaczył, ale zwierzęta pojawiły się na miejscu,
jak co roku, tylko jakby trochę smutniejsze.
Ksiądz podczas ważnych uroczystości potrafił

wzruszyć zgromadzonych w kościele, śpiewając swą
ulubioną piosenkę „Polskie kwiaty”. Tą pieśnią pożeg-
nał się z nami podczas mszy żałobnej odprawionej
22 grudnia w kościele parafialnym w Osiecznej. Słowa
jego ulubionej pieśni lecące z głośnika były chyba jed-
nym z najbardziej wzruszających momentów tej uro-
czystości. Z niejednej pary oczu popłynęły w tym
momencie łzy i dało się słyszeć szeptane słowa:

„Śpiewa Ci obcy wiatr,
Zachwyca piękny kwiat
A serce tęskni…"

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia ciało
księdza złożono do grobu na cmentarzu w Swarzę-
dzu.
Zmarł w wieku 66 lat, po wypełnieniu 41 lat posługi

kapłańskiej, i zapisaniu się w pamięci parafii w Osiecz-
nej, Swarzędzu i Mórce a wcześniej w Tulce, Otoro-
wie, Piłce, Skokach i w Poznaniu.
Niech słowa tak często śpiewanej przez księdza

pieśni będą dla niego ostatnim hołdem:
Śpiewa Ci obcy wiatr,
zachwyca piękny kwiat,

a serce tęskni.
Bo gdzieś daleko stąd
został rodzinny dom
tam jest najpiękniej.

Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty
stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.

Pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły
ojczyste kwiaty. W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las,
pola i łąki

I do matczynych rąk
przynieść z zielonych łąk

rozkwitłe pąki.
Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty
stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki…

Śpiewa ci obcy wiatr,
tułaczy los cię gna

hen gdzieś po świecie. Zabierz ze sobą w świat,
zabierz z ojczystych stron mały bukiecik.
Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów
Stokrotki, fiołki kaczeńce i maki…
Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki…

Znamienny jest czas w jakim żegnano „starego”
księdza i witano jego następcę. Te wydarzenia zbiegły
się bowiem z pożegnaniem starego i rozpoczęciem
nowego roku. Niech więc ten artykuł w całości będzie
poświęcony temu co „dawne” w kolejnym numerze bę-
dziemy publikować materiał dotyczący księdza pro-
boszcza Pawła Kamza.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia – 21 grudnia 2009 r. gminę obiegła smutna wiadomość o śmierci księdza kanonika
Zdzisława Łuniewicza. Ksiądz kilka miesięcy zmagał się z ciężką chorobą. Pomimo tego ta wiadomość była dla wszystkich
zaskoczeniem. Smutno, że nie mógł już być z nami podczas świąt – świąt na które czekał z takim utęsknieniem. Ksiądz Zdzi-
sław Łuniewicz był proboszczem osieckiej parafii od 1 lipca 2004 roku. Znany nie tylko parafianom i nie tylko z racji swej po-
sługi kapłańskiej.

W środę 23 grudnia 2009 r., po wcześ-
niejszym przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Osiecznej, podpisano
umowę pomiędzy Gminą Osieczna a Przed-
siębiorstwem Budowlanym EFEKT GROUP
Malepszy. Firma ta wygrała przetarg nie-
ograniczony na realizację przedsięwzięcia
pn. ,,Modernizacja infrastruktury turystycznej
na terenie letniska w Osiecznej”. Zgodnie z
umową wartość prac wyniesie 320.608,68 zł.
Prace zostaną wykonane do 31 maja 2010 r.
Na ten Projekt Gmina otrzyma dofinanso-

wanie w wysokości 65% wartości kosztów
kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013.

Obecnie trwa procedura przygotowania
aneksu do podpisanej 2 września 2009 r.
umowy o dofinansowanie Projektu. Koniecz-
ność ta wynika ze zmiany kwoty za jaką Pro-
jekt zostanie zrealizowany.

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju regionalnego w
ramach Wielkopolskiego Programu

Operacyjnego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA
ROZWOJU INNOWACYJNEJ

WIELKOPOLSKI

Podpisano umowę


