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O co zapytać najpierw? Na-
suwa się pierwsze pytanie – jak się
zostaje księciem?

Zbigniew Dworak tytuł książęcy
otrzymał ponad dwadzieścia lat
temu z rąk Aleksego II Bourbon z
rodu Dougoruky Rurykowicz, który
był prawnukiem Mikołaja II. Czym
sobie zasłużył na ten tytuł? Dwo-
rak był ambasadorem dworu Ale-
ksego II, Wielkim Mistrzem
Suwerennym.

To zaszczytny tytuł, ale na sza-
cunek zasłużył sobie sam swoją
pracą społeczną i chęcią niesienia
pomocy.

Zbigniew Dworak urodził się w
Osiecznej, tutaj też spędził dzie-
ciństwo. W 1948 roku wraz z ro-
dziną wyprowadził się do
Poznania. Dwadzieścia lat później

Niedawno na osieckim rynku pojawił się… książę. Nie był tu ani na wczasach, ani przejaz-
dem. Nie był tu przypadkowo, ani po raz pierwszy. Właściwie można powiedzieć, ż wrócił do
krainy lat dziecinnych. Zbigniew Kazimierz Dworak Dworowiecki przyjechał z Kalifornii, spe-
cjalnie na odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej jego stryjowi.

Książę z Osiecznej

ukończył Akademię Medyczną,
został chirurgiem. W 1975 roku
obronił tytuł doktora.

- Po kilku miesiącach wyjecha-
łem do Stanów Zjednoczonych, w
pogoni za miłością – śmieje się. -
Tam się ożeniłem, tam zrobiłem
też specjalizację kardiochirurgii.

W Stanach, by móc pracować
w swoim zawodzie musiał zdać
specjalny egzamin. Pracę rozpo-
czął od szpitala w Los Angeles
Hard Instytut, tam pracuje zresztą
do dziś. W tym czasie zoperował
charytatywnie 330 dzieci z wadami
serca z całego świata. W tym 33
dzieci z Polski.

- Wszystkie wróciły do domu
zdrowe - mówi.

Kolejny raz zareagował po po-
żarze hali dyskotekowej w Gdań-

sku. Zginęło wówczas wiele osób,
a setki były poparzone.

- W Polsce było tylko dwadzie-
ścia dziewięć centymetrów po-
trzebnej do przeszczepów tkanki
skórnej – tłumaczy.

Przesłał więc pięć metrów nie-
zbędnej tkanki. Pozwoliło to na zo-
perowanie wielu młodych ludzi. Za
pomoc w ratowaniu poszkodowa-
nych w pożarze prezydent przy-
znał mu Krzyż Oficerski Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Książę rodem z Osiecznej był
podczas emigracji wicepremierem
rządu emigracyjnego, wielkim kan-
clerzem tego rządu. To on dekoro-
wał Lecha Wałęsę, kiedy ten został
prezydentem.

Dworaka cenią arystokratyczne
rody Europy i elitarne stowarzy-

szenia. Jest Szóstym Wielkim
Mistrzem Orderu Św. Stanisława –
wielkiej organizacji charytatywnej.
Odznaczenie ustanowione zostało
przez Stanisława Augusta Ponia-
towskiego i przyznawane jest lu-
dziom pobożnym i ojczyźnie
zasłużonym, którzy są przykładem
do naśladowania. Otrzymało je
ponad 2600 osób z całego świata.
Organizacja wspiera szpitale i san-
ktuaria. Jest również siedemdzie-
siątym piątym Wielkim Mistrzem
Suwerennego Greckiego Orderu
Wielkiego Denisa, a przy tym
pierwszym katolikiem powołanym
na Wielkiego Mistrza przy kościele
ortodoksyjnym.

Książę jest również profesorem
Japońskiej Akademii Przechowa-
nia Środowiska Ziemskiego i jej
prezydentem, co u nas równoważy
się z tytułem rektora uczelni.

- Stanowisko to objąłem po
dwukrotnym nobliście Linusu Carlu
Paulingu – profesorze ze Stanów
Zjednoczonych – wyjaśnia.

To nadzwyczajny człowiek nie
przez tytuł książęcy, ale przez
czyny jakich dokonał.

ALDONA KORBIK

Członkowie Klubu wędkarskiego DAN-POL wzięli udział w okręgo-
wych mistrzostwach spławikowych i zajęli bardzo wysokie pozycje. Mist-
rzostwa rozegrano w dwóch turach. W pierwszej, w kategorii kadetów
Mikołaj Kędziora zajął drugie miejsce, w kategorii kobiet na trzeciej pozy-
cji uplasowała się Agnieszka Stróżyńska.

W drugiej turze juniorów i seniorów aż trzech członków klubu stanęło
na podium. Najlepszy spośród juniorów okręgu okazał się Jacek Tórz, dru-
gie miejsce zajął Hubert Skrzypek. Wśród seniorów na trzeciej pozycji
uplasował się Marek Kasprowiak.

Mistrzostwa spławikowe

Na początku sierpnia na
plaży w Osiecznej odbył się V
Turniej Siatkówki Plażowej
Osieczna 2008. Zorganizowali
go Katarzyna i Maciej Janowicz,
Dorota i Wojciech Pieczyńscy –
członkowie UKS TROPS.

W turnieju wzięło udział 8 trzy-
osobowych zespołów:
* Reprezentacja powiatu leszczyń-
skiego – Krzysztof Piwoński, Krys-
tian Maćkowiak, Piotr Giernas i
Wojciech Pieczyński
* Reprezentacja Gminy Osieczna
– Roman Lewicki, Andrzej Kacz-
marek, Jerzy Wielgosz
* Drużyna TKKF Leszczynko – Jan
Woźniak – kapitan
* Drużyna UKS Jedynka Wschowa
– Piotr Chałupka, Damian Jano-
wicz i Maciej Janowicz
* Drużyna Senior i Kumple– Paweł
Woźny, Mirosław Rosik i Jarosław

Staniszewski
* Drużyna w składzie: Dawid Gro-
belny, Michał Stemplewski i Ma-
riusz Maciejewski
* Drużyna w składzie: Adam
Skrzypczak, Marcin Pieczyński i
Mariusz Biedny
* Drużyna Junior i Kumple – Hu-
bert Stachowski, Szymon Rosik i
Andrzej Łupicki

Wpisowe - 20 zł od drużyny -
przeznaczone zostało na dzieci z
rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej.
Wyniki:
I miejsce – zespół Adama

Skrzypczaka
II miejsce – zespół Dawida Gro-

belnego
III miejsce – zespół UKS Je-

dynka Wschowa
IV miejsce – TKKF Leszczynko

V Turniej Siatkówki Plażowej


