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Rodzina Prałatów w Świerczy-
nie mieszka od tylu pokoleń, że
trudno to zliczyć, od przynajmniej
trzech podtrzymywane są tradycje
młynarskie. To właśnie do dziadka,
potem ojca a teraz syna – Tadeu-
sza Prałata należy symbol wsi –
wiatrak.

Wiatrak z wsią i z rodziną Pra-
łatów związany jest nierozerwal-
nie. Nikt dokładnie nie wie kiedy
został postawiony, a z pewnością
był to koniec XVII wieku.

- Tradycje i zamiłowanie do
młynarstwa przekazane zostało mi
z dwóch stron. – opowiada Tade-usz Prałat - Obaj moi dziadkowie
byli młynarzami. Dziadek Antoni
Prałat z Osiecznej kupił wiatrak w
swojej rodzinnej miejscowości, nie-
stety w czasie wojny w 1939 roku
wiatrak spłonął. Kiedy mój wujek –
brat ojca przyszedł z wojny i zoba-
czył zgliszcza drewnianego młyna
bardzo się zmartwił. Kupił więc
wiatrak w Lesznie, do dziś pozos-
taje on w naszej rodzinie. Dziadek
Antoni Lasik ze Świerczyny dostał
młyn od swojego teścia, który kupił
go specjalnie dla swojego zięcia w
1890 roku.

Ten wiatrak dziś jest w posia-
daniu Tadeusza Prałata. Po
dziadku Antonim ze Świerczyny
przejął go syn Władysław, który tak
jak ojciec całe życie poświęcił mły-

Odwiedziny państwa Prałatów w Świerczynie były dla mnie niezwykłą podróżą po historii,jakbym przeniosła się na chwilę do zamierzchłych czasów, do zupełnie innego, choć przecieżtego samego świata. Będąc w starym wiatraku niemal czułam oddech młynarzy, pracującychprzed wiekami, a oczami wyobraźni widziałam mielone w młynie zboże i wozy konne, na któreładowano białe, ciężkie worki.

narstwu, i który tę niełatwą sztukę
przekazał swoim synom.

- We wiatraku pracowałem od
najmłodszych lat. Na własną od-
powiedzialność nadzorowałem
pracę w naszym drewnianym mły-
nie od dwunastego roku życia.
Było trudno, bo przy takiej pracy
potrzebna jest tężyzna fizyczna, a
ja byłem drobny i mały. Ale podo-
bało mi się, dlatego wykształciłem
się właśnie w tym kierunku. Do
szkoły jeździłem do Torunia.

Praca w wiatraku była niełatwa,
zboże mełło się dzień i noc, żeby
zdążyć na czas.

- Czasem nie spało się kilka
nocy. Ojciec zawsze powtarzał,
żeby nie kłaść się spać, jeśli nie
można było wytrzymać trzeba było
oprzeć się o ścianę i zdrzemnąć
na stojąco. Tylko raz się położy-
łem. Zasnąłem tak, że ojciec z bra-
tem nie mogli mnie dobudzić.
Musieli po drabinie wejść do wiat-
raka przez galeryjkę – opowiada –
A w wiatraku spało się bardzo do-
brze, przy miarowym terkotaniu
kół. Zimą tylko było tam bardzo
zimno, a podczas burz przeraża-
jąco, bo piorun często uderzał w
wysoką budowlę. Choć chronił nas
piorunochron, to podczas uderze-
nia był taki hałas, że w najodważ-
niejszych wywoływał strach.

Młynarz w domu był właściwie

gościem, bo tylko czasem przy-
chodził na noc wyspać się, a po-
siłki – śniadania, obiady, kolacje
przynosił z domu ktoś z rodziny.

- Przez dwadzieścia lat oprócz
tego, że pracowałem w wiatraku
zatrudniony byłem w młynie w
Lesznie. Stamtąd wychodziła zu-
pełnie inna mąka, dużo bielsza. Ta
z wiatraka była z pełnego prze-
miału, zdrowa, dobra i o zupełnie
innym zapachu.

Taką, jaką dziś polecają diete-
tycy i specjaliści od zdrowej żyw-
ności.

W zawodzie, który już właści-
wie dziś nie istnieje pan Tadeusz
stracił zdrowie. Podczas remontów
wchodził na najwyższe śmigi, cza-
sem - czy to podczas pracy, czy
sprzątania pośpiech i nieuwaga
kończyły się połamanymi żebrami,
palcami. Przebywanie przez wiele
lat w pyle sprawiło, że pan Tade-
usz nabawił się astmy. Ale bez
wiatraka nie byłoby życia. Ta praca
była i pozostała jego wielką pasją i
choć wiatrak w 1995 roku zaprzes-
tał mielenia zboża na mąkę, to nie
jest wcale taki bezużyteczny. Pan
Tadeusz śrutuje w nim zboże,

także to z tegorocznych żniw w
workach czeka już w wiatraku na
przemiał.

Drewniany młyn świerczyński
pamięta zamierzchłe czasy. A
dzieje Świerczyny to siedem wie-
ków, kilka pokoleń ludzi, wiele
zmian. To historia.

Aby ją poznać, aby uczcić tych,
którzy mieli swój wkład w tworze-
nie lokalnej historii w niedzielę 12września organizowane są uro-
dziny wsi. Dlatego sołtys i Rada
Sołecka, burmistrz i członkowie To-
warzystwa Ziemi Osieckiej ser-
decznie zapraszają wszystkich
mieszkańców gminy na uroczyste
obchody VII Wieków Świerczyny
połączone z dożynkami wiejskimi.
Z tej okazji o godzinie 10.30 w
świerczyńskim kościele zostanie
odprawiona msza św. O godz.
14.00 natomiast zaplanowano
przemarsz z „Koziego Rynku” na
plac przy świetlicy wiejskiej. Tam
nastąpi przywitanie gości, będzie
czas na przemowy, okoliczne wy-
stąpienia, obrzędy dożynkowe.
Przedstawiony zostanie rys histo-
ryczny. Przybyli mogą liczyć na
występy artystyczne w wykonaniu
dzieci i młodzieży z Zespołu
Przedszkola i Szkoły Podstawowej
w Świerczynie, Mistrza Polski i
Wicemistrza Europy w grze w
zośkę – Mateusza Janickiego, Or-
kiestry Dętej OSP w Osiecznej i
mażoretek, Będą też gry i zabawy
historyczne, konkurs na herb i logo
Świerczyny, poczęstunek, zabawa
taneczna oraz wiele innych nie-
spodzianek i atrakcji.ALDONA KORBIK

Mija siedem wieków


