6

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

ZANIM SPâONôâY NA STOSIE
Tragiczna historia doruchowskich „czarownic”

DokoĔczenie ze str. 1.
WczeĞniej, jeszcze w okresie
II wojny Ğwiatowej, poszukiwaniem
miejsca stosu zajmowali siĊ Niemcy,
dobrze wiedząc, do jakich terenów
mają ograniczyü poszukiwania.
Prace odbywaáy siĊ w latach 1940
- 1943. Niemieckie „Hexen-Sonderkommando” (organizacja stworzona
przez Heinricha Himmlera) przeszukiwaáo pole metr po metrze, lecz
przy nieomalĪe nieograniczonych
zasobach pracowników, zbadali zaledwie 10% terenu, domniemanego
miejsca egzekucji. Nie znamy jednak
rezultatu ich poszukiwaĔ.
Doruchowski proces o czary
z 1775 roku przez wiĊkszoĞü historyków uznawany jest za ostatni tego
typu proces na ziemiach polskich.
Zamordowano wówczas 14 kobiet
posądzonych o czary (nie zaĞ 6, jak
to zapisane jest w ksiĊgach grodzkich ostrzeszowskich). UwaĪa siĊ
równieĪ, Īe dziĊki temu zdarzeniu
uchwalono w roku nastĊpnym (1776)
konstytucje sejmową „Konwikcyje w sprawach sejmowych”, która
zabraniaáa stosowania tortur oraz
skazywania na Ğmierü ludzi posądzonych o czary.
NajwiĊcej procesów o czary
w Europie miaáo miejsce miĊdzy XV
a XVII wiekiem. SzaleĔstwem tortur,
procesów i palących siĊ stosów prĊĪnie zajmowaáa siĊ ĝwiĊta Inkwizycja,
czyli organizacja powoáana przez papieĪa Grzegorza IX. Najsáynniejszym
podrĊcznikiem, przeznaczonym dla
tzw. „áowców czarownic”, byá Máot na
czarownice, wydany w 1486 roku
przez dwóch dominikaĔskich braci:

Kramera i Sprengera. KsiąĪka oskarĪaáa o kontakty z diabáem przede
wszystkim kobiety, poniewaĪ to one
najbardziej przystosowane przez
naturĊ i swoją pokusĊ seksualną, są
naraĪone na konszachty z diabáem.

Jak wyglądaá proces
o czary i same tortury?
OskarĪony czáowiek na samym
początku poddawany byá próbie.
NajczĊstszą próbą, stosowaną
w Polsce, byáa próba zimnej wody.
Polegaáa ona na wrzuceniu oskarĪonego do wody, ze związanymi rĊkami
i nogami. JeĞli osoba unosiáa siĊ na
wodzie, uznawano, Īe to sam szatan pomaga jej w nieutoniĊciu. JeĞli
tonĊáa, oznaczaáo, Īe jest niewinna.
NajczĊĞciej jednak osoby takiej nie
zdąĪono na czas wyciągnąü z wody,
wiĊc po prostu tonĊáa.
Szukano równieĪ na ciele oskarĪonego znamion szatana. Tak wiĊc
golono ciaáo dosáownie wszĊdzie,
bądĨ w prostszy sposób, oblewano
delikwenta alkoholem i podpalano.
Domniemanymi znakami szatana
miaáy byü wszelakie blizny i znamiona, jeĞli osoba posiadaáa takowe znaki, tortury byáy tym bardziej
uzasadnione.
Dalej osobie posądzonej o czary pozostawaáo juĪ tylko modliü siĊ
o szybką Ğmierü. JeĞli oskarĪony
dobrowolnie nie przyznawaá siĊ do
zarzucanych mu czynów, stosowano
na nim tortury o róĪnych godzinach
w taki sposób, Īe po krótkim czasie
doprowadzaáy one do zaáamania
psychicznego i nerwowego. NajczĊstszą torturą stosowaną w Pol-

sce byáo wahadáo, które polegaáo
na związaniu podejrzanemu rąk
za plecami przy nadgarstkach
i unoszeniu w górĊ za pomocą haka
bądĨ koáowrotka. Nogi natomiast
dodatkowo obciąĪano kamieniami
lub przywiązywano do ziemi. Torturowanemu wypadaáy koĞci ze stawów,
rwaáy siĊ miĊĞnie i ĞciĊgna. Torturowano na róĪne sposoby, wlewano
wodĊ do Īoáądka, czy teĪ wrzący
olej, smarowano ciaáa siarką lub
smoáą, przykáadano na pĊpek myszy, szerszenie, zrywano paznokcie,
przypalano Ğwiecą albo pochodnią,
áamano koáem, uĪywano tortury hiszpaĔskich butów, rozciągano za rĊce
i nogi, áamano czáonki, przypalano
miejsca intymne, sadzano na krzeĞle czarownic, które pokryte byáo
kolcami, oraz wbijano w ciaáo kolce
bądĨ zrywano skórĊ z pleców za
pomocą szorstkich narzĊdzi. WyobraĨnia ludzka, co do zadawania
bólu drugiemu czáowiekowi, byáa
bezgraniczna. (W naszej ostrzeszowskiej baszcie moĪna zobaczyü
wiĊkszoĞü z tych narzĊdzi). Po zakoĔczeniu jednorazowych tortur
kat miaá za zadanie doprowadziü
torturowanego do „normalnoĞci”,
czyli polewaá pokrzywdzone osoby
wodą lub wstawiaá na nowo czáonki. Pod wpáywem tortur, zmĊczenia
psychicznego i wycieĔczenia organizmu, oskarĪony opowiadaá niestworzone historie o sabatach, jedzeniu
noworodków, maĞciach na latanie,
stosunkach páciowych z demonami,
wielkich orgiach seksualnych oraz
spotkaniach z szatanem.
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DuĪa czĊĞü przesáuchiwanych nie przeĪywaáa tortur, umierali w ich
trakcie. Uznawano wtedy, Īe to sam diabeá udusiá oskarĪonego, by ulĪyü
w cierpieniach. Wtedy
taką osobĊ uznawano za
winną czarów, gdyĪ, jeĞli
byáaby niewinna, Bóg nie
pozwoliáby na jej Ğmierü.
Ciaáo zamordowanego
palono na stosie bądĨ
zakopywano odrąbując
czáonki.
Tych, którzy przeĪyli tortury i przyznali siĊ
do uprawiania czarów,
wieszano bądĨ palono.
Czarownice wieszano
najczĊĞciej w Anglii,
w reszcie Europy stosowano karĊ stosu.
Bardzo czĊsto osobie,
która miaáa spáonąü na
stosie, obcinano jĊzyk
bądĨ kneblowano, by
ta przez przypadek
nie bluĨniáa. W caáym
procesie chodziáo, jak Tortura podwieszania. ħródáo: www.i.ratwierdziáa to inkwizy- cjonalista.pl/img/strony/torture-13.jpg
cja, o zbawienie duszy
Szacuje siĊ, Īe w Polsce „na
oskarĪonego. Przy torturach i egzekucji towarzyszyá ksiądz, stosach” zostaáo zamordowanych od
który modliá siĊ za ocalenie duszy 10 do 15 tys. o¿ar. Zdania są podzieskazanego. Stos byá przygotowy- lone, poniewaĪ niektórzy historycy
biorą pod uwagĊ ziemie naleĪące
wany prĊdzej.
Delikwenta polewano niekiedy do Polski w czasach unii polsko alkoholem, Īeby szybciej siĊ zapaliá. litewskiej oraz ziemie uzyskane po
Byáy przypadki, gdzie kopano dóá pod II wojnie Ğwiatowej. Tak naprawdĊ
stosem, zakrywano go drewnem, procesów takich mogáo siĊ odbyü zaby pod wpáywem ognia stworzyáo to ledwie kilka tysiĊcy. W caáej Europie
efekt, iĪ skazany zapada siĊ pod zie- oskarĪeĔ takich odbyáo siĊ od 35 do
miĊ. Istne widowisko! Miejsce stosu 40 tys. Jednym z takowych procesów
po caáym przedstawieniu zostawaáo byá znany wszystkim proces o czary
przekopywane. Caáe przedsiĊwziĊcie w Doruchowie. (cdn.)
poddawania prób i egzekucji przyàukasz Szczypkowski
ciągaáo masĊ gapiów.

Tekst páatny

Rekrutacja do prywatnej szkoáy muzyki
rozrywkowej - uzdolnieni uczniowie.
Oliwier Papiernik.
Trwa rekrutacja do
Szkoáy Zespoáów - prywatnej szkoáy muzycznej w Ostrzeszowie.
Zapisy na gitarĊ, bas,
perkusjĊ i instrumenty
klawiszowe oraz dodatkowo wokal odbywają
siĊ przez stronĊ internetową: www.szkola.fulara.com (tam teĪ wiĊcej
informacji), e-mailowo: szkola@fulara.com lub
telefonicznie pod numerem 604 695 855.
Oliwier Papiernik (11 lat) rozpoczyna wáaĞnie trzecią, ostatnią klasĊ w Szkole Zespoáów.
Byá początkującym uczniem, ale bardzo szybko
robiá postĊpy; z tego powodu po kilku miesiącach „przeskoczyá” do grupy zaawansowanej
(tj. takiej, w której grają muzycy z kilkuletnim
doĞwiadczeniem), grupa ciągnie go do przodu
w zawrotnym
tempie. Do
szkoáy chodzi
z tatą - Dariuszem, który
takĪe od podstaw uczy siĊ
gry na gitarze.
Na stronie
www.szkola.fulara.com/¿lmy
moĪna obejrzeü, jak ojciec
i syn wspólnie
muzykują, wykonując popularny hit „Billy
Jean” (Michael
Jackson), w którym Oliwier Papiernik gra jednoczeĞnie partiĊ basu i akordy techniką ¿ngerstyle,
a jego tata melodiĊ (fot. kadr z ¿lmu).
A. Fulara: Mimo trudnej do wykonania partii
gitary Oliwier gra bardzo równo, wrĊcz metronomicznie, co jest ewenementem w tym wieku.

To zasáuga muzykowania w szkolnej grupie
oraz üwiczeĔ i sáuchu. Utwór nagraliĞmy za
pierwszym podejĞciem, na tzw. „setkĊ”, zajĊáo
nam to zaledwie kilka minut. Ja w jego wieku
zastanawiaáem siĊ, jak zagraü akord durowy,
o graniu z metronomem nie byáo co marzyü”.
Oliwier, mimo tak máodego wieku i krótkiego
staĪu gry na gitarze, ma juĪ spore sukcesy na
swoim koncie. Zająá II miejsce w II Szkolnym
Koncercie Talentów Scenicznych Szkoáy Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie. W konkursie wziĊáo
udziaá 38 uczestników. WystĊpy nie podlegaáy
ocenie jury, a swojego faworyta wybierali nauczyciele i uczniowie. IloĞcią gáosów Oli ustąpiá jedynie szkolnemu zespoáowi tanecznemu.
W konkursie wykonaá utwór „Billy Jean” oraz
standard „Sunny” z improwizacją solo (¿lmy
do obejrzenia na stronie szkoáy). Wystąpiá teĪ
z tatą w czasie koncertu kolĊd w cyklu „Peráy

ADAMS GROUP to szybko rozwijająca siĊ
¿rma która zajmujĊ siĊ produkcją
oraz sprzedaĪą mebli.
W związku z planami rozbudowy ¿rmy do naszego
zespoáu poszukujemy osób na nastĊpujące stanowiska:

TAPICER
WYKLEJACZ
PAKOWACZ
GâÓWNA KSIČGOWA
OBSâUGA KLIENTA
Wymagania:
•

DoĞwiadczenie

Oferujemy:
w Koronie” w klasztorze, oraz na kilku koncertach
z Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie.
Oliwier Papiernik: Szkoáa Zespoáów to
przede wszystkim Ğwietna zabawa poáączona
z nauką. Tata Oliwiera dodaje: JesteĞmy bardzo
zadowoleni z wyników nauczania.

•
•

Stabilną pracĊ w prĊĪnie rozwijającej siĊ ¿rmie,
Dobre warunki pracy i páacy

JeĞli chcesz pracowaü w máodym dynamicznym zespole wyĞlij
swoje CV i list motywacyjny na: biuro@adamsgroup.pl w temacie
wpisując nazwĊ stanowiska na które aplikujesz.
Kontakt tel. 695 520 879

