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Wspomnienieo Okoniewskimw Jeziorkach

Od czterech lat bowiem przy dworku w Jeziorkach istnieje winnica, zziorkach jest jedną z dwóch w Wielkopolsce. Przy niej produkuje sięstacja.
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zbiory rozpoczną się dopiero po
ósmym roku produkcji, tak więc
konsumenci wina na pełen ich bu-
kiet muszą jeszcze trochę pocze-
kać.

W regionie leszczyńskim jest
dobry klimat dla prowadzenia win-
nicy. Średnia roczna temperatura
wynosi 8,5 st. Celsjusza, a w okre-
sie wegetacji roślin nawet ponad
14. Dobre jest nasłonecznienie i
wystarczająca ilość opadów. Zda-
rzają się oczywiście gorsze dla
winnic lata, jak choćby tegoroczne
wrześniowe i październikowe
deszcze, ale i tak uda się z wino-
gron uzyskać odpowiednią ilość
cukru. A to zapewnia produkcję
wina, które zawierać będzie około
12 procent alkoholu.

- Wszystkie etapy produkcji
wina trwają od sześciu do dziewię-
ciu miesięcy - tłumaczy pan
Zenon. - Właśnie teraz kończymy
zbiór winogron. Zgniecione białe
grona trafiły już do prasy hydrau-
licznej, która wycisnęła z nich
pachnący moszcz. Następnie
moszcz przetłaczaliśmy do zbior-
ników, gdzie po dodaniu drożdży
rozpocznie się fermentacja, a
potem klarowanie i dojrzewanie. A
jeszcze więcej pracy wymaga pro-
dukcja wina czerwonego.

Szczegóły dotyczące poszcze-
gólnych etapów powstawania wina
z Jeziorek są naprawdę fascynu-
jące, ale i skomplikowane. Pan
Zenon opowiada o nich z pasją.
Zna się na tym i bierze pełną od-
powiedzialność za jakość pro-
duktu. A wina są wytrawne oraz
półwytrawne i produkowane bez
dodatku cukru. Te zeszłoroczne
już można spróbować, leżakują
przecież w specjalnej piwniczce. A
wina z tegorocznych zbiorów trafią
na stoły w lecie przyszłego roku.
Ale i tak najlepsze są te, które le-
żakują kilka lat. Przy dobrych zbio-
rach winogron z hektara winnic
wyprodukować można co roku
ponad 8 tysięcy butelek wina.

- Na razie naszego wina nie
sprzedajemy. - dodaje Zenon Kryś.
- Właśnie załatwiamy formalności.
Już myślimy o etykietach, cenie i
promocji. Jestem pewien, że znaj-
dzie ono wielu koneserów.

Zarówno winnica jak i jako-
ściowe wino z Jeziorek są atrakcją
dworku. Budzą zainte- resowanie
gości oraz turystów. Być może
stworzą też początek wielkopol-
skiego zagłębia produkcji winoro-
śli. HALINA SIECIŃSKA

Mariusz Okoniewski dzieciń-
stwo i czasy wczesnej młodości
spędził w Osiecznej, mieszkał w
domu, przy ulicy Kościuszki. Tam,
w mieszkaniu, w którym do dziś
mieszka jego mama – Marianna
Okoniewska świętował z kolegami
i koleżankami pierwsze sukcesy.

- Zawsze się o niego bałam, ale
kiedy zrozumiałam, że mimo próśb
i zakazów nie porzuci tej żużlowej
pasji, to zaczęłam mu kibicować.
Oboje z mężem jeździliśmy na
mecze żużlowe, nie ma klubu w
Polsce, w którym bym nie była.
Nawet na Jasnej Górze po kola-
nach prosiliśmy Boga, by wygrała
Unia Leszno – opowiada Ma-rianna Okoniewska - udało się.

- Ile to było nerwów, jak zdarzył
się jakiś wypadek na torze, w któ-
rym uczestniczył Mariusz, biegłam
zawsze z mężem do parkingu
sprawdzić jak się czuje. A potem
była ulga, że żyje, że dochodzi do
zdrowia.

Ta pasja prześladowała Oko-
niewskiego od zawsze zaczął jeź-
dzić na motorze w wieku 16 lat, w
dniu swojego bierzmowania poje-
chał na mecz i wtedy został mło-
dzieżowymMistrzemWielkopolski.

- Kiedyś, jeszcze za czasów
wojny wróżka przepowiedziała mi,
że będę miała syna, którego bę-
dzie znała cała Polska.

No i się sprawdziło. Mariusza
Okoniewskiego nie ma
już od ponad trzech lat,
a legenda o nim jest
nadal żywa. Zresztą ro-
dzinną tradycję kontynu-
uje syn Rafał.

Pani Marianna nie
jeździ już na żużlowe
mecze, ale jest stałą
czytelniczką „Tygodnika
Żużlowego”, stale śledzi
karierę wnuka. Skąd u
Okoniewskich – ojca i
syna duch walki?

To rodzinna tradycja.

W gminie Osieczna rosną talenty żużlowe. W nostalgicznymmiesiącu pamięci o zmarłych wspominamy wielkiego po-przednika młodych sportowców. Mowa o Mariuszu Okoniew-skim, ojcu znanego dziś Rafała Okoniewskiego. Obu łączyławielka pasja – żużel.

Dziadek Mariusza - Józef Oko-
niewski był powstańcem wielko-
polskim, zaś mama Mariusza
służyła w Armii Krajowej, była par-
tyzantką. Po latach za tę działal-
ność została odznaczona
orderami. Obok odznaczeń staran-
nie przechowuje pamiątki po jedy-
nym synu, zdjęcia małego chłopca,
ucznia szkoły podstawowej w
Osiecznej, jego zdjęcia ślubne i fo-
tografie z pierwszej komunii jego
syna, a jej wnuka.

A w oczach, na wspomnienie
jedynaka pojawiają się łzy.ALDONA KORBIK

Mariusz Okoniewski przez całą karierę związany był z Unią Leszno.Licencję żużlową zdobył w 1973 roku w wieku lat 17. Rok późniejzdobył szóste miejsce w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzo-stwach Świata odbywających się wówczas w Zielonej Górze. W tymsamym roku zajął piąte miejsce po wystartowaniu w finałach Sreb-rnego Kasku. Z czasem przychodzą dalsze sukcesy: tytuły MistrzaPolski, Srebrny i Złoty Kask, sukcesy drużynowe i laury dla całegoklubu. Ćwierć wieku związany był z Unią Leszno, był treneremmię-dzy innymi Jarosława Hampela. Zmarł 10 lutego 2006 roku, w dniuswoich pięćdziesiątych urodzin.


