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W Grodzisku odwiedziliśmy Janinę i Józefa Stróżyków. W paź-
dzierniku obchodzili oni 50-lecie wspólnego życia. Państwo Stró-
żykowie objęli gospodarstwo rolne po rodzicach pana Józefa.
Gospodarstwo miało 13 ha ziemi, ale prawie żadnych zabudo-
wań. Przez lata stawiali kolejno dom, stodołę, oborę i garaże. Pan
Józef wspomina, że sam stawiał obiekty, że pomagali mu sąsie-
dzi i że nie było im łatwo. Ale potrafił murować, zakładać prąd,
robić wszystkie wykończenia. Przez wspólne życie jubilaci nie
tylko zmodernizowali swoje gospodarstwo, ale pomogli też wybu-
dować domy córkom. Nie ma więc co ukrywać, że napracowali
się sporo. Wychowali troje dzieci, doczekali się 7 wnucząt i jednej
ukochanej prawnuczki. W domu mieszka z nimi syn z synową,
którzy przejęli gospodarstwo oraz wnuki, a jeden z nich już z żoną
i maleństwem. Codziennie więc do stołu zasiada dziewięć osób.
Można powiedzieć, że jest gwarno, ale też szczęśliwie. Pan Józef
mówi, że to prawdziwie rodzinny dom. To miejsce na życie wy-
brali przecież już jego pradziadkowie, potem gospodarowali na
nim dziadkowie, rodzice, on sam i jego dzieci. Tutaj też chce z
żoną spędzać spokojną jesień.
A że taka już jest zapewnia i pani Janina, i pan Józef. Kiedyś
przez 11 lat pan Stróżyk był członkiem Kolegium do spraw wy-
kończeń, a przez 6 lat ławnikiem Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Dużo wyjeżdżał, był wśród ludzi. Teraz zwyczajnie jest w domu,
odpoczywa, ogląda telewizję. A pani Janina lubi pracę przy kwia-
tach w ogródku i spacery z kijkami. Te ostatnie po to, by wyleczyć
kręgosłup. Ale chętnie pomaga też synowej, wnukom, jak trzeba
ugotuje, wypierze. Teraz przygotowuje się do jubileuszowej uro-
czystości. Bo że będzie wspaniała i rodzinna, nikt nie ma wątpli-
wości. Na złote gody przyjadą przecież wszyscy, także córka z
rodziną z Anglii. Będą kwiaty, prezenty, życzenia.
A my do tych życzeń szczerze się przyłączamy.
Na zdjęciu jubilaci z wnuczką Zuzią, w dniu jej I Komunii Świętej.

- Rowerem jeżdżę już dziesięć
lat – powiedział Michał. – To był
oczywiście zwykły rower, ale
można było się na nim także ści-
gać. Nieraz robiliśmy to z braćmi
Musielakami, którzy są już dziś
żużlowcami. Sam też marzyłem o
tym, by zostać żużlowcem.

Ale, co zdradził nam Michał, ro-
dzice nie zgodzili się na tak ryzy-
kowny dla zdrowia sport. Mama,
pielęgniarka, zdawała sobie
sprawę, jakie urazy mogą czekać
syna. Co prawda na rowerze też
bywają wypadki, jednak są zdecy-
dowanie mniej niebezpieczne.
Toteż w końcu zgodzili się, by Mi-
chał rozwijał swoją pasję i zamie-
nił zwykły rower na sportowy.
Podpisali kontrakt z klubem do
skończenia przez Michała 17 lat.
Potem decydować będzie już on
sam. Dziś twierdzi, że ze speedro-
weru nie zrezygnuje.

Klub stworzył Michałowi na-
prawdę dobre warunki. Treningi
odbywają się trzy razy w tygodniu.
Do Leszna samochodem wozi go
brat, ale klub pokrywa koszty prze-
jazdów. No i dostał prawdziwy
sportowy rower. Zapytany czym
się ten rower różni od zwykłego
dwuśladu, chętnie odpowiada.

- Przede wszystkim pojazd do
speedrowera nie ma hamulców.
Nie można więc jeździć nim poza
torem. Ma wygiętą kierownicę,
koło blisko widełek, a pedały bliżej
zębatek. Opona na przednim kole
jest grubsza. Trzeba trochę czasu,

aby nauczyć się na nim jeździć.
Michałowi nie zajęło to zbyt

wiele, bo już po trzech miesiącach
trafił na zawody. W Mistrzostwach
Polski Kadetów indywidualnie zajął
7 miejsce. Natomiast klub został
drużynowymWicemistrzem Polski.
A był już Michał na zawodach w
Ostrowie, Bydgoszczy, Toruniu,
Zielonej Górze, no i oczywiście w
Lesznie. Trener, Adam Smoła, bar-
dzo na niego liczy.

Michał Sassek jest uczniem
pierwszej klasy gimnazjum w
Osiecznej. Kiedy był w szkole pod-
stawowej tańczył w zespole Mora-
czewo. Lubi taniec ludowy, ale
odkąd rozpoczął przygodę z rowe-
rowym sportem ma coraz mniej
czasu na próby. Mówi, że na pierw-
szym miejscu jest nauka, potem
speedrower, a jak zostaną wolne
chwile będzie taniec.

- Ze sportem chciałbym wiązać
swoje plany. Na pewno pójdę do
szkoły średniej, gdzie jest klasa o
profilu sportowym. Marzę o włas-
nym rowerze do sportowej jazdy, a
także o tym, by trafić na tory spe-
edrowerowe w Polsce i za granicą.
No i poznawać kolegów, którzy tak
jak ja lubią jazdę na rowerze. W
końcu na torze jeździ się prawie 40
kilometrów na godzinę. To jest nie-
samowite przeżycie. Mam na-
dzieję, że będę też osiągał w tym
sporcie coraz lepsze wyniki.

I tego życzymy Michałowi na
najbliższe miesiące i lata. A także
tego, by zawsze jeździł bezpiecz-
nie i bez wypadków.

Michał Sassek z Popowa Wonieskiego ma dopiero 13 lat, ale
już jeździ w lidze speedrowerowej. Od kilku miesięcy jest
członkiem klubu speedrowera Astromal-Szawer Leszno.
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