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Relikwie zostały w Osiecznej
całą noc, a przybyli mieli możli-
wość czuwania przy nich. W piątek
23 kwietnia o godzinie 22.00 w
klasztorze zabiły dzwony. Samo-
chód – kaplica pod eskortą policji
przyjechał do Osiecznej przywo-
żąc złocisty relikwiarz w kształcie
kościoła. Relikwie pielgrzymują po
archidiecezji poznańskiej z okazji
roku kapłańskiego, którym został
ogłoszony rok 2010.

Kim był owy święty, którego
szczątki przybyły do nas aż z
Francji?

Jan Vianney urodził się w 1786
roku w biednej chłopskiej rodzinie
w pobliżu Lyonu. Sytuacja poli-
tyczna - w kraju i materialna - w
domu sprawiły, że nauczył się czy-
tać dopiero w wieku 17 lat. Jego
marzeniem było kapłaństwo, ale
do seminarium ze względu na
słabe wykształcenie nie chciano
go przyjąć. W końcu jednak egza-
minatorów przekonała pobożność
Jana. Po otrzymaniu święceń ka-
płańskich dobrą sławę przyniosła
Janowi biedna, mała parafia Ars.
Tam też stał się wzorem do naśla-
dowania dla tych, którzy wcześniej
religią i wiarą gardzili. Do księdza,
który potrafił przewidywać przy-
szłość i przenikać zatwardziałe
serca zjeżdżali się ludzie ze
wszech stron. Był wielkim po-
przednikiem ojca Pio. Zmarł w
wieku 73 lat otoczony miłością pa-
rafian. Wyniesiony na ołtarze 66 lat
później przez papieża Piusa IX stał
się patronem proboszczów, a od
tego roku, ze względu na 150.
rocznicę śmierci, także patronem
duchowieństwa.

Tydzień po przybyciu do
Osiecznej relikwii mieszkańcy ulicy
Jeziorkowskiej w Osiecznej mieli
swoje święto. Już po raz siódmy,

tradycyjnie, 1 maja o godzinie
13.00 zebrali się przy przydrożnym
krzyżu, by odmówić litanię i uczcić
rocznicę poświęcenia krzyża. Jak
co roku na tę uroczystość przyje-
chał ksiądz Rafał Banaszak, który
w 2003 roku krzyż poświęcił.

- Przybywamy tu każdego roku,
zawsze 1 maja, zawsze o 13.00,
by się spotkać i pomodlić –mówili
zgodnie mieszkańcy ulicy.

W roku kapłańskim
Kość przedramienia świętego Jana Marii Vianneyʼa stanowiła
relikwie, które na końcu kwietnia zostały przywiezione do
klasztoru ojców franciszkanów w Osiecznej. Kilka dni póź-
niej mieszkańcy ulicy Jeziorkowskiej mieli swoje osiedlowe
święto kościelne.

Wspomnienie
Feliks Borówka* - wspom-
nienie w piątą rocznicę
śmierci.

W dniu 2 czerwca 2005 roku
zmarł jeden z najstarszych
ówcześnie osiecznian, Feliks
Borówka. Urodził się 23
czerwca 1913 roku, w rodzinie
Ryszarda Maksymiliana Bo-
rówki i Leokadii (Biziel) Borówki
- jako trzecie z pięciorga dzieci.

Feliks Borówka był znaną
postacią w Osiecznej. Przez
kilka dekad był właścicielem
warsztatu stolarskiego, w któ-
rym produkował wszelkiego ro-
dzaju meble, głównie jako
wyposażenie mieszkań. Za-
wodu uczył się u Ignacego
Szulca, który w pewnym okre-
sie dzierżawił warsztat stolarski
od Ryszarda Maksymiliana i
Leokadii Borówków, Rynek 32.

Feliks Borówka był postacią
lubianą i szanowaną przez
mieszkańców miasta, wyrazem
czego było zaufanie, którym go
obdarzano, powierzając liczne
funkcje społeczne. Piastował je

przez kilka kadencji w Radzie
Miasta i Gminy, Banku w
Osiecznej, Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz w kościele para-
fialnym. Był również wieloletnim
członkiem Chóru Lutnia.

Uroczystość pogrzebową
rozpoczęła w dniu 6 czerwca
2005 r. msza św. w Kościele
Farnym w Osiecznej, a zakoń-
czył, poprzedzony konduktem
pogrzebowym w asyście Or-
kiestry Straży Pożarnej, pochó-
wek na cmentarzu parafialnym
w Osiecznej. Zmarłego żegnała
najbliższa i dalsza rodzina oraz
liczne grono mieszkańców
Osiecznej i okolicznych miejs-
cowości.

Przemówienie pożegnalne
nad grobem zmarłego wygłosił
autor niniejszego tekstu, nawią-
zując do profesjonalnej działal-
ności zawodowej F. Borówki,
pełnionych funkcji społecznych
a także znajomości faktów
związanych z historią Osiecznej
i jej mieszkańców - konsultowa-
nych przez magistrantów przy-

gotowujących swoje rozprawy
związane z Osieczną.

LECHOSŁAW B. DWORAK
Do napisania wspomnienia

zainspirowały autora rozmowy
prowadzone z mieszkańcami
Osiecznej w trakcie: uroczysto-
ści związanych z odsłonięciem
na Rynku trzech tablic pamiąt-
kowych (2005), zjazdu Absol-
wentów Szkoły Podstawowej
(2005, 2006), odsłonięcia tab-
licy pamiątkowej poświęconej
bratu zmarłego – Zygmuntowi
Borówce (2009).

*Feliks Borówka był wujem i
zarazem Ojcem Chrzestnym
autora.

Osoby, które posiadają w
swoich albumach zdjęcia Feli-
ksa Borówki, proszone są o
skontaktowanie się z autorem
lub Januszem Borówką.

Burmistrz Stanisław Glapiak
otrzymał już informację o dofi-
nansowaniu inwestycji pod
nazwą „Budowa kanalizacji sani-
tarnej wraz z przepompowniami
w miejscowości Kąkolewo”.

Aż 14,5 miliona złotych wpły-
nie na konto gminy. Ta kwota po-
kryje 80% planowanych
wydatków na budowę kanaliza-
cji sanitarnej. Wniosek o dofi-
nansowanie inwestycji w ramach
WRPO Priorytet III. Środowisko
Przyrodnicze, Działanie 3.4.
Gospodarka wodno - ściekowa
gmina Osieczna złożyła już w
roku ubiegłym. Zakładany koszt
inwestycji wynosił 17,5 miliona
złotych. W maju ubiegłego roku,
kiedy złożone wnioski zostały
przeanalizowane i ocenione,
okazało się, że Osieczna znaj-
duje się na drugim miejscu listy
rezerwowej. Po podpisaniu
pierwszych umów poinformo-
wano, że gmina Osieczna rów-
nież ma szansę na
dofinansowanie.W kwietniu tego

roku ZarządWojewództwaWiel-
kopolskiego podjął uchwałę o
wyłonieniu wniosku preselekcyj-
nego do dofinansowania. Wy-
brano Osieczną, której zostało
przyznane 14, 5 miliona złotych.
Oznacza to, że pieniądze wy-
dane z gminnego budżetu na
realizację robót zostaną gminie
zwrócone i będzie można reali-
zować dalsze etapy budowy ka-
nalizacji oraz inne inwestycje. Te
środki finansowe pozwolą
usprawnić prace i zakończyć ka-
nalizację Kąkolewa w krótszym
niż planowano czasie. Tym
samym za dwa lata powinny roz-
począć się prace nad budową
kanalizacji w kolejnych miejsco-
wościach. Istnieje też duże
prawdopodobieństwo, że miesz-
kańcy miejscowości daleko po-
łożonych od głównej sieci
sanitarnej będą znów mogli
ubiegać się o dofinansowanie
budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków.

Na kanalizację
Pieniądze z Unii Europejskiej zasilą budżet gminy Osieczna,
a tym samym przyspieszą prace związane z budową kanali-
zacji sanitarnej na jej terenie.
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