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Początkiem i końcem
- Tutaj zaczynałem i tutaj chcę zakończyć – takimi słowami rozpoczął rozmowę ojciec Albert
Antkowiak franciszkanin, autor szkiców drogi krzyżowej na placu klasztornym w Osiecznej,
scen z życia świętego Franciszka z Asyżu we Wschowie oraz przewodnika pod tytułem „Va-
demecum misjonarza”.

Wstydliwasprawa

To już czwarta i przedostania
część prezentacji pracy policjan-
tów z Rewiru Dzielnicowych w
Osiecznej.

Drugi Rejon obejmuje Łoniewo,
Grodzisko, Kąkolewo, Dobramyśl i
Frankowo. Przez wiele lat opiekę
nad tym rejonem sprawował młod-
szy aspirant Maciej Samól. W
ubiegłym miesiącu przeszedł na
emeryturę i jego rejon przejął pre-

Nasi dzielnicowi
zentowany już na łamach po-
przednich numerów miesięcznika
sierżant sztabowy Daniel Kami-
niarz.

Opisywany rejon charaktery-
zuje się dużą ilością zdarzeń. Naj-
częściej policja interweniuje w
weekendowe wieczory, a trasa do
dyskoteki w Dobramyśli jest jej do-
skonale znana.

W dniu Matki Boskiej Fatimskiej
13 marca franciszkanin obchodził
swoje siedemdziesiąte urodziny. W
swej czerdziestoczteroletniej po-
słudze kapłańskiej i półwiecznym
życiu zakonnym pracował jako
misjonarz ludowy i rekolekcjonista.
Dziś jest opiekunem duchownym

nowicjuszy.
Urodził się i dorastał w Miejskiej

Górce koło Rawicza. Tam młodego
chłopaka ciekawiła historia rzeźby
świętego Franciszka.
- W podziemiach klasztoru na

grobie stała duża figura. Historia
głosi, że podczas Kulturkampfu
miała być wyniesiona, ale była za
ciężka, dlatego została. W czasie
II wojny światowej w klasztorze
pracowali więźniowie. Niemcy bali
się postaci świętego, kazali wy-
nieść ją więźniom, ale ci też nie
chcieli tego zrobić. Zamurowano
więc pomieszczenie, w którym
stała. Podczas wojny w podzie-
miach był magazyn żywności. Po
wojnie ludzie przychodzili tam po
jedzenie. Pamiętam, że poszed-
łem z ojcem. W murze wykuto
dziurę i przez ten otwór zobaczy-
łem znów świętego Franciszka.

Pomyślałem wtedy, że bramy pie-
kielne nigdy nie zwyciężą – opo-
wiada ojciec Albert.

To był już pierwszy znak, powo-
łanie zaczęło kiełkować. Później
chłopakowi zaimponował francisz-
kanin ojciec Hugolin Pieprzyk,
który przeszedł ciężkie chwile pod-

czas wojny, ale się nie złamał i był
przykładem do naśladowania.

Droga do kapłaństwa nie była
jednak prosta i jednoznaczna. Po
maturze Józef Antkowiak rozpo-
czął studia na Politechnice.
- Takie były wtedy czasy. Gdy-

bym się przyznał, że chcę iść do
klasztoru, to bym nie zdał matury –
tłumaczy.

Po roku jednak zrozumiał, że
świecka droga nie jest dla niego.
W 1957 roku rozpoczął nowicjat w
Osiecznej. Przyjął imię zakonne
Albert.
- Nigdy nie żałowałem swojej

decyzji. Była słuszna. Gdybym
miał wybierać jeszcze raz zrobił-
bym to samo.

W nowicjacie był z dwoma
braćmi, ale śluby kapłańskie po za-
kończeniu studiów w 1964 roku

składał sam.
Losy mnicha rzucały go po

całej Polsce – od Śląska przez zie-
mię lubuską, Wielkopolskę, Ku-
jawy i Kaszuby. W latach
1991-1997 był przełożonym klasz-
toru w Osiecznej. Potem Wronki,
Pakość, w Orliku koło Chojnic pra-
cował jako kapelan u sióstr fran-
ciszkanek od pokuty i miłości
chrześcijańskiej. Kiedy rozpoczęły
się kłopoty zdrowotne musiał prze-
rwać pracę misyjną. Wtedy wybrał
Osieczną.
- Tutaj chcę umrzeć i być po-

chowanym na cmentarzu. Tutaj się
wszystko rozpoczęło i tu ma się
skończyć. Tutaj mi się podoba.

Ojciec Albert, który głosił reko-
lekcje pod hasłem „Rodzina Bo-
giem silna” z sentymentem
wspomina rok 1985, kiedy w klasz-
torze w Osiecznej wspólnie z wier-
nymi i rodziną Schulzów śpiewali
pieśń o domu rodzinnym. Brzmiało
to tak:

„Rodzinny dom to istny rajDom Ojca NiebieskiegoChociażbyś przeszedł cały świat
Nie znajdziesz piękniejszego
Tu się dziecina pierwszy raz
Do matki uśmiechnęła
Tu się uczyła Boga znać
Tu modlić się zaczęła

Tutaj na każdym kroku cię
Oczy ojcowskie strzegły

Tutaj w zabawach ciągłych ci
Dni twoje młode biegły

A gdy ci przyjdzie wyniść stąd
I odejść w świat daleki

Rodzinny dom dziecino miej
W pamięci swej na wieki”

ALDONA KORBIK

Piękne Jeziorki słynące jeśli niena województwo, to przynajmniej nacały powiat, zachwycają urodą.Szczególnym elementem przycią-gającym turystów nie tylko z kraju,ale przecież także z zagranicy jestzawsze otwarta stadnina koni i go-ścinny dworek. Ci, którzy odwiedziliJeziorki wiedzą, że za tym mająt-kiem stoi kilka bloków. Ale to niewszystko…
Łyżką dziegciu w beczce miodujest teren znajdujący się w odległo-ści zaledwie kilkudziesięciu metrówod bloków. Widok przyprawia o za-wrót głowy i zjeżenie się włosów naczerepie równocześnie. Na nie-śmiało wypuszczającej młode pędywiosennej trawce walają się stosyśmieci. Kartony, papiery, materiałybudowlane, zużyty sprzęt gospo-darstwa domowego, jednorazowenaczynia – wszystko co przynajm-niej przez jeszcze setki lat nie uleg-nie degradacji, co poważnie psujedobry smak tej małej miejscowości.
A obok przebiega ścieżka rowe-rowa, która istnieje na mapach po-wiatu i którą zapewne już za chwilęzaczną przejeżdżać rowerzyści.Mają sobie namapkach domalowaćznak rozpoznawczy - czarną kropkęi oznaczyć jako nielegalne śmietni-sko?
Do sprawców tego karygod-

nego czynu apelujemy: zasta-
nówcie się nad swoim
postępowaniem!!!

Nowa strona
Od kilku dni samorządowy por-

tal internetowy www.osieczna.pl
ma nową szatę graficzną.

Zaktualizowane są informacje

na temat naszej gminy. Warto po-
czytać o atrakcjach turystycznych
naszej małej ojczyzny. Na nowej
stronie pojawiły się również nowe
zdjęcia w fotogalerii. Czeka tam
wiele innych niespodzianek. Za-
chęcamy do odwiedzenia strony.


