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Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Święta Bożego Narodzenia to wy-
jątkowy czas, który przede wszyst-
kim poświęcamy najbliższym. Czas 
adwentu a także początek Nowego 
Roku to natomiast moment dzielenia 
się opłatkiem w gronach stowarzy-
szeń, organizacji a także wspólnot 
sołeckich, chwila podsumowania 
rocznej pracy i nakreślenia planów 
na przyszłość. 

Ostatnie tygodnie w naszej gmi-
nie obfitowały właśnie w tego rodza-
ju spotkania. W niedzielę, 3 grudnia 
odbyło się spotkanie opłatkowe dla 
mieszkańców Przyprostyni, 9 grud-
nia br. przy wspólnym stole zasie-
dli członkowie Gminnego Związ-
ku Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych w Zbąszyniu. W piątek, 
15 grudnia br. życzenia świąteczne 
złożyli sobie członkowie Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego a także mieszkańcy Nądni, 
dla których jasełkowy program ar-
tystyczny przygotowali pod opie-
ką nauczycieli uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Nądni. 
14 grudnia świątecznie spotkały się 
członkinie Stowarzyszenia Amazo-
nek, 16 grudnia br. na sali wiejskiej 
w Zakrzewku odbyło się spotkanie 
przedświąteczne Zarządu Oddziału 
Gminnego Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 
Zbąszyniu. W niedzielę, 17 grudnia 
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br., przy wspólnym stole spotkali się 
mieszkańcy Łomnicy, Radni Rady 
Miejskiej Zbąszynia a także przed-
stawiciele władz samorządowych 
gminy. Popołudniowe  spotkanie 
uświetnił występ uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łomnicy 
wyreżyserowany przez nauczycie-
li Katarzynę Kańdułę oraz Elżbietę 
Szymków. Spotkanie opłatkowe było 
okazją do uroczystego przecięcia 
wstęgi otwierającego nową kuchnię 
obsługującą salę wiejską. 19 grud-
nia przy wspólnym stole zasiedli 
natomiast członkowie Dziecięcego 
Zespołu Folklorystycznego Koziołki 
Przyprostyńskie. 

Należy także wspomnieć, że naj-
popularniejszy wigilijny przysmak na 
świąteczne stoły sołectw ufundowała 
Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta.

Mateusz Basiński

Słowem wstępu

Dziecięcy Zespół Taneczny Rego 
obchodzi w tym roku swoje 25 uro-
dziny. Uroczystość jubileuszowa 
odbyła się w Zbąszyńskim Centrum 
Kultury w sobotę, 4 listopada br. 
Gratulacje oraz najlepsze życzenia 
na ręce kierującej zespołem Reginy 
Gołek złożyli przedstawiciele władz 
samorządowych gminy Zbaszyń, 
delegacja z partnerskiej gminy 
Kłodzko oraz zaprzyjaźnione ze-
społy i współpracujące organizacje.

Pierwsza prezentacja tańców ze-
społu nastąpiła 2 lutego 1993 roku 
w Zbąszyńskim Ośrodku Kultury 
po pięciu miesiącach trudnej pracy. 
Próby zawsze odbywały się w tzw. 
ZOK-u. Zespół początkowo nazywał 

się Bez Nazwy. Dopiero we wrześniu 
1996 roku pani Marianna Ślotała za-
proponowała nazwę: RE (Regina) GO 
(Gołek).

Przez te lata w zespole zatańczy-
ło blisko 200 dzieci w wieku od 5 do 
12 lat. Sukces zespołu to składowa 
twórczej energii animatorki i choreo-
grafki zespołu Reginy Gołek, zaan-
gażowania i pracy dzieci oraz zarad-
ności logistycznej rodziców, którzy 
współtworzą stroje i organizują życie 
zespołu.

Gratulujemy jubileuszu i życzy-
my sukcesów oraz satysfakcji w ko-
lejnych latach artystycznej pracy.

Mateusz Basiński

25 urodziny Dziecięcego Zespołu Tanecznego Rego

Szanowni Czytelnicy, 
zbliżamy się do końca 2017 roku. Nie 
sposób w kilku zdaniach podsumo-
wać tego co działo się w naszej gmi-
nie przez ostatnie dwanaście miesię-
cy. Dla każdego z nas zaangażowanie 
czy to w sprawy prywatne, czy zada-
nia realizowane w ramach rozmaitych 
organizacji, stowarzyszeń i sołectw 
stanowi odrębną hierarchię. Jak za-
wsze są sprawy, które udało się dzięki 
wytężonej pracy doprowadzić do fi-
nału, jak i takie, z którymi przyjdzie 
się zmierzyć w kolejnym roku. Nasza 
redakcja ten rok kończy 26 nume-
rem kwartalnika, w którym znajdzie-
cie Państwo informacje dotyczące w 
szczególności wydarzeń listopado-
wych i grudniowych. Relacjonujemy 
tematy inwestycyjne i budowlane, jak 
również kulturalne i sportowe. W tym 

numerze kończymy publikację odcin-
ków biografii zbąszyńskiego sportow-
ca i działacza społecznego – Egona 
Kleina. Obszerniejszy fragment to 
interesująca historia zbąszynianina, 
dla którego sportowa pasja stała się 
sposobem na życie uwzględniającym 
przede wszystkim budowanie relacji 
oraz więzi społecznych a także miło-
ści do Małej Ojczyzny.

Kontynuujemy oczywiście zagad-
ki historyczne, zapraszamy Państwa 
do nadsyłania odpowiedzi na zadane 
pytania a także sugestii związanych z 
tematami regionalnymi, które mogli-
byśmy poruszyć w kolejnych nume-
rach. 

Wraz ze świątecznym pozdrowie-
niem życzę Państwu miłej lektury na-
szego kwartalnika.   

Redaktor Naczelny 
„Zbąszynianina”
Mateusz Basiński    
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Co tam Panie Majster na budowie? - czyli słów kilka 
o inwestycjach w gminie Zbąszyń

Mieszkańcy Gminy Zbąszyń zdążyli 
się już z pewnością przyzwyczaić do 
zmian wprowadzanych w mieście, jak 
i 14 sołectwach dzięki inwestycjom 
realizowanym przez Urząd Miejski w 
Zbąszyniu oray podlege jednostki. Od 
przyjętej normy nie odbiegały zada-
nia realizowane w roku 2017. Ponad 
setka zadań za kwotę przekracza-
jącą 9 milionów złotych to kolejne 
zmiany poprawiające warunki ży-
cia wszystkich mieszkańców gminy. 
Dobiegła końca realizacja zadania pn. 
Ochrona Jeziora Błędno i Rzeki Obry 
poprzez rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie miasta Zbąszyń 
i wsi Nądnia. Jego całkowita wartość 
wyniosła 2,9 mln złotych, z czego 1,9 
mln. złotych to wsparcie UE w ra-
mach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020.

Kompleks Plaża Łazienki 
Koszt utworzenia nowego kompleksu 
to 795 tysięcy złotych, szacuje się że 
wyłożone środki z nawiązką zwró-
cą się w najbliższych latach, dzięki 
komercyjnemu wykorzystaniu czę-
ści z nowopowstałych obiektów oraz 
znacznie zwiększonemu ruchowi tu-
rystycznemu. 

W ramach zakończonej inwesty-
cji powstał pawilon gastronomiczny 
wraz z zapleczem kuchennym i sani-
tarnym, została wybudowana zada-
szona scena estradowa, rozbudowano 
sieć elektryczną oraz system oświetle-
nia - powstały nowe 23 punkty świetl-
ne.  Wybudowano nowe utwardzone 
ciągi pieszo-jezdne ułatwiające po-
ruszanie się w Łazienkach. Na  dużej 
powierzchni ułożona została nowa 
nawierzchnia trawiasta, pojawiły się 
nowe ławki i dodatkowe kosze na 
śmieci.  

Oddany do użytku mieszkańców 
obiekt łączy w sobie przestrzeń boisk 
plażowych, dwóch plaż z kąpieliska-
mi, placu zabaw dla dzieci, nowej sce-
ny muzycznej, gastronomii, a także 
wypożyczalni sprzętu plażowego i re-
kreacyjnego. Niespodzianką dla naj-
młodszych jest Mini Plaża z sadzawką 

i hipopotamem, który już pierwszego 
dnia stał się ulubieńcem dzieci. Z całą 
pewnością Kompleks Wypoczynkowy 
Plaża Łazienki w Zbąszyniu stanie się 
jednym z ważniejszych i atrakcyjniej-
szych punktów na mapie aktywnego 
wypoczynku w naszej gminie.

Kwotę 1,7 miliona złotych pochło-
nęła kolejna część rozbudowy rowu 
melioracyjnego w Zbąszyniu, in-
westycja dotyczy również budowy 
mariny która już niedługo stanie się 
bardzo ważną atrakcją turystyczną 
miasta. Za 2,4 miliona złotych po-
prawiony został stan dróg gminnych, 
przebudowy były realizowane zarów-
no w mieście, jak i na terenach wiej-
skich.

Ponad 500 tysięcy złotych zostało 
wydatkowane na budowę i popra-
wę stanu istniejących sal wiejskich. 
Najważniejsze zadania były realizo-
wane w Nowym Dworze, gdzie roz-
poczęto budowę nowej sali wiejskiej. 
Podobnie w Perzynach oraz w Łomni-
cy, gdzie w mijającym roku rozpoczę-
to jej gruntowną przebudowę.

Ponad 300 tysięcy złotych zostało 
przeznaczone na poprawę stanu 
bazy dydaktycznej placówek szkol-

nych w Zbąszyniu, Nądni Chrośnicy 
i Przyprostyni. W tym miejscu war-
to nadmienić że już wkrótce będzie 
realizowany kolejny etap  zadania, 
pn. Rozbudowa budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przy-
prostyni wraz z budową sali gimna-
stycznej na które udało się zdobyć 
1,9 miliona złotych w ramach Wiel-
kopolskiego Programu Operacyjne-
go 2014-2020. Realizacja tak ważnego 
zadania jest poprzedzona projektem 
edukacyjnym  Nowoczesny Zbąszyń, 
Nowoczesna Wielkopolska dzięki pra-
cy u podstaw, który również w ramach 
tego samego programu operacyjnego 
uzyskał pomoc w wysokości 670 ty-
sięcy złotych.

W roku przyszłym kontynuowanych 
będzie wiele zadań rozpoczętych w 
roku bieżącym, obok budowy sali 
gimnastycznej w Przyprostyni, dal-
szej budowy sal wiejskich w Nowym 
Dworze i Perzynach  zakończone 
zostaną  również prace dotyczące 
rozbudowy rowu melioracyjnego w 
Zbąszyniu, przebudowy kładki przy 
zbąszyńskiej Baszcie oraz Remont 
Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Re-
gionu Kozła.

Kamil Sieratowski  
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WARSZAWSKA
Dobiegła końca budowa chodnika i 
miejsc parkingowych przy ul. War-
szawskiej w Zbąszyniu. Inwestycję 
realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
To ostatnie zadanie, które kończy 
kilkuletni proces modernizacji infra-
struktury drogowej na tej ulicy. 

WIGURY
Mieszkańcy ul. Wigury w Zbąszyniu 
zyskają chodnik także po drugiej stro-
nie ulicy. Trwają prace przy układaniu 
nowej nawierzchni. Inwestycje poja-
wią się również na ul. Mielżyńskiego 
i Reymonta.

SPORTOWA
Spore zmiany szykują się na ul. Spor-
towej w przyszłym roku planowana 
jest kompleksowa naprawa kanaliza-
cji deszczowej na tej ulicy. Naprawa 
zniszczonej sieci powinna wpłynąć 
na poprawę sytuacji. Niewykluczone, 
że po zakończonych robotach starczy 
jeszcze pieniędzy na nowy dywanik.

HOLENDERSKA
Osiedle przy ul. Holenderskiej w Zbą-
szyniu doczeka się wreszcie pierw-
szych utwardzonych dróg i chod-
ników. Prace można tam wreszcie 
rozpocząć, ponieważ zakończyła się 
budowa kanalizacji.

KOLONIA
W przyszłorocznym budżecie zapla-
nowano także środki na wymianę 
chodnika na ulicy Kolonia. Niewy-
kluczone, że zostanie też położony 
także nowy dywanik asfaltowy.

BASZTA
Wkrótce poprawi się otoczenie za-
bytkowej baszty. W przyszłorocznym 
budżecie zaplanowano na ten cel 150 
tys. zł. Pieniądze maja być przezna-
czone na remont ul. Garczyńskich, w 
tym głównie budowę nowych chodni-
ków. Odnowienie samej baszty jest na 
etapie projektu. Gmina zamierza wy-
stąpić o dotację na remont tego zabyt-
kowego obiektu, który jest wizytówką 
naszego miasta.

Danuta Rogozińska-Rzepa

Inwestycje drogowe
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MOST FRANCISZKA FERFETA
Most im. kpt Franciszka Ferfeta, znaj-
dujący się w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 302, w Zbąszyniu będzie re-
montowany, ale dopiero w 2019 roku. 
Żelbetowa konstrukcja powstała w 
latach 60-tych. Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
planuje rozpoczęcie tej inwestycji w 
2019 roku, a jej realizacja miałaby 
zająć około roku. W czasie remontu 
most będzie wyłączony z użytkowa-
nia i zostaną wyznaczone objazdy. 
Oznaczenia pojawią się na końcu i 
początku drogi nr 302 czyli w Nowym 
Tomyślu i Smardzewie. W pierwszej 
miejscowości kierowcy ciężarówek 
będą kierowani na autostradę lub dro-
gę krajową. Przejazd ze Smardzewa 
na Nowy Tomyśl będzie kierowany 
przez Babimost i Chobienice.

Danuta Rogozińska-Rzepa

SKWER PRZY SENATRSKIEJ
Na skwerze przy moście na ulicy Se-
natorskiej stanął postument z pamiąt-
kową tablicą, upamiętniającą pożar 
mostu lub tej części miasta sprzed 
blisko 150 lat. Wcześniej płyta z pia-
skowca, z niemieckim napisem, znaj-
dowała się na elewacji pobliskiego 
domu. Obok znalazło się tłumacze-
nie przekazu dawnych mieszkań-
ców.  

Płyta została zdjęta podczas re-
montu domu i przez wiele lat przele-
żała w magazynie zakładu gospodarki 
komunalnej. Teraz mieszkańcy i tury-
ści ponownie mogą ją oglądać, wypo-
czywając w tym pięknym miejscu. 

Treść kamiennego napisu brzmi:
31 lipca 1870 Podczas najstraszliw-
szej burzy pochłonęły płomienie ten 
dom wraz z większą częścią przedmie-
ścia. & Łatwo dziki płomień stanął na 
przeszkodzie ludzkiemu szczęściu, i 
przez to 80 [...], którym niestety [...] 
obce [...]. Ach, jak okrutnie wdziera 
się żar w ten nurt ludzkiego życia!
11 (lub 17) maja 1882
Dom ten został odbudowany z Bogiem i 
przez Niego [...] przyjaciół, którym tutaj 
serdecznie dziękuję. B. L. Schink z domu 
Schwartz, T. Ledat, Martin Jaeger wyr. 
(wyrył) J. Bornslein

Danuta Rogozińska-Rzepa

ŻŁOBEK
Gmina będzie ubiegać się o rządo-
we środki na budowę żłobka. Żłobek 
miałby powstać na zapleczu obecne-
go przedszkola. Nie ma jeszcze pro-
jektu, więc nie rozważano koncepcji 
organizacji dojazdu od strony ul. Pro-
menada. Według wstępnego koszto-
rysu rozbudowa miałaby kosztować 
1,5 mln zł. Dotacja z rządowego 
programu „Maluch” mogłaby pokryć 
80 proc. kosztów. Inwestycja miała-
by być gotowa do końca przyszłego 
roku. Tak, aby od stycznia 2019 r. 
można było rozpocząć przyjmowanie 
dzieci. Żłobek będzie mógł pomie-
ścić 48 maluchów.

Danuta Rogozińska-Rzepa
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W sobotę, 18-11-2017 roku w Zbą-
szyńskim Centrum Kultury odbyła 
się Piyrszo Potańcówka na dechach. 
Było to pionierskie przedsięwzię-
cie, którego celem było zachęcenie 
mieszkańców Zbąszynia (i nie tyl-
ko) do wspólnej zabawy przy muzy-
ce koźlarskiej. 

Utarło się, że podczas prezentacji 
muzyków ludowych zgromadzeni 
widzowie podziwiają ich występy 
siedząc. A przecież muzyka zawsze 
służyła do tańca! Licznie zgromadze-
ni współbiesiadnicy mieli okazję za-

siąść przy biesiadnych stołach, posilić 
się „kołoczem na młodziach” i kawą, 
a później spróbować swoich sił na 
parkiecie. Opór przed tańcem został 
szybko przełamany, mało tego, dzięki 
obecności tancerzy z Zespołu Wesele 
Przyprostyńskie zebrani mieli oka-
zję nauczyć się kroków i spróbować 
zatańczyć z nimi ramię w ramię (do-
słownie i w przenośni). 
Przygrywały kapele koźlarskie w 
składach:
- Justyna Trześniewska, Łukasz 
Piątek
- Natalia Śliwa, Robert Bielaszewski

- Olga Lauba, Bartosz Kluj, Maksy-
milian Chwałkowski
- Małgorzata Molenda, Daniel Mo-
lenda, Łukasz Molenda
- Martyna Żurek, Adam Kaiser

Potańcówka zakończyła się przed pół-
nocą, wielu naszych gości wychodząc 
prosiło o więcej takich spotkań. Proś-
bę ową spełnimy i już w lutym przy-
szłego roku zaprosimy Państwa na 
kolejną zabawę. Proszę oczekiwać na 
szczegóły, które podamy już wkrótce.

Martyna Żurek

Tupali, aż leciały wióry! 

foto: Piotr Baczewski

pierwsza potańcówka na dechach
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Zbąszyńskie Centrum Kultury w 
ciągu każdego roku realizuje swoje 
cele kulturalne. W roku 2017 ZCK 
podejmowało następujące działa-
nia. Zorganizowaliśmy i przepro-
wadziliśmy duże ogólnopolskie i 
międzynarodowe wydarzenia kul-
turalne o kilkunasto- lub kilku-
dziesięcioletnich tradycjach:

Międzynarodowe Spotkania Ar-
tystyczne „Experyment” – w tym 
roku odbyła się 17 edycja, podczas 
której gościliśmy m.in. zespół Sutari 
oraz znakomite teatry:
- Guda z Białorusi – teatr obrzędowy
- Teatr Animacji z Poznania
- Teatr rodzinny Hałasów
- Pracownia Teatru Tańca z Zielonej 
Góry

Ponadto dzięki gościom Experymen-
tu sztuka na stałe zagościła w miej-
skiej przestrzeni za pomocą wykona-
nych przez nich murali.

Biesiada Koźlarska – 43 edycja 
Przez te lata wychowały się już 2 
pokolenia muzyków ludowych. Kon-
kurs „Młody Muzyk Ludowy” mo-
bilizuje młodzież i przyczynia się w 
ogromnym stopniu do kultywowania 
tradycji muzykowania na koźle.

Święto Jeziora (7 edycja) oraz XIV 
Jarmark św. Piotra w okowach:
- plener rzeźbiarski
- Festiwal „Przedsionek Raju”
- zajęcia warsztatowe
- koncerty muzyki pop
- jarmark artystów ludowych

II Organizowaliśmy imprezy kultu-
ralne o zasięgu ogólnopolskim, re-
gionalnym i gminnym:

Noc Muzeów – w tym roku poświę-
cona staropolskim zwyczajom po-
chówkowym. Nowością był udział 
grupy organizującej rekonstrukcje 
oraz gry historyczne dla dzieci i 
całych rodzin. Odbyło się również 
bardzo interesujące spotkanie w ko-

ścielnej krypcie, które na naszą proś-
bę przeprowadził ks. Proboszcz Zbi-
gniew Piotrowski.

Benefis Zenona Matuszewskiego 
- zasłużonego dla kultury działacza 
zbąszyńskiego.

Obłędna plaża - współorganizacja 
otwarcia nowej plaży w Zbąszyniu.

Noc Świętojańska w Nowej Wsi z 
gwiazdą Andrzejem Rosiewiczem.

Współorganizacja dożynek gmin-
nych w Łomnicy.

III Zorganizowaliśmy wystawy sztu-
ki nowoczesnej w Galerii Baszta, w 
tym roku z naciskiem na rzeźbę. Go-
ścili u nas następujący artyści:
- Marcin Berdyszak z Poznania
- Cezary Westfalewicz z Gdyni
- Agata Rowecka z Zielonej Góry
- Przemysław Szydłowski z Pozna-
nia
- Dawid Majgat z Warszawy
- duet Robosexi z Łodzi
- Igor Mikoda z Poznania
- Robert Tomak z Zielonej Góry

IV Wspieraliśmy stowarzyszenia, 
szkoły, organizacje społeczne w 
tworzeniu różnych przedsięwzięć 
kulturalnych. Była to pomoc mery-
toryczna, organizacyjna i finansowa. 
Wspieraliśmy naszą pracą następują-
ce wydarzenia:
- Festiwal Piosenki organizowany 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno
-Wychowawczy
- Dzień Godności Osób Niepełno-
sprawnych 
- otwarcie Kolejowej Izby Pamięci 
w Stefanowie

- Święto lasu
- Aktywna Plaża
- Rajd Samochodów Zabytkowych 
Szlakiem Zbąszyńskiego Kozła 
- Święto Konia
- Ale Kino – festiwal filmowy dla 
dzieci i młodzieży

V W tym roku szczególnie wsparli-
śmy dwa zespoły artystyczne z na-
szej gminy przy:
- organizacji 80-lecia Zespołu Re-
gionalnego Wesele Przyprostyń-
skie
- organizacji 25-lecia Zespołu Rego

Prowadzimy również opiekę meryto-
ryczną nad Koziołkami Przyprostyń-
skimi, zespołem wokalnym Pauza 
oraz Teatrem S.

VI Prowadziliśmy działania z zakre-
su edukacji kulturalnej. W ciągu ca-
łego roku prowadziliśmy następujące 
zajęcia:
- Warsztaty plastyczne
- Niedziela w muzeum - nauka lepie-
nia w glinie i spotkanie z garncarzem
- Piesza wędrówka do Kolejowej Izby 
Pamięci w Stefanowie
- Gry i zabawy historyczne
- Warsztaty fotograficzne
- Warsztaty taneczne

VII Zbąszyńskie Centrum Kultury w 
siedzibie, jak i w salach wiejskich, re-
gularnie prowadzi zajęcia artystycz-
ne (jednorazowe i cykliczne) w ciągu 
całego roku:
- taneczne
- teatralne
- fotograficzne
- z muzyki ludowej i śpiewu

Katarzyna Kutzmann-Solarek

Kulturalny 
rok za nami
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Słuchacze UTW w Zbąszyniu, na 
zaproszenie prof. dr hab. Zygmun-
ta Młynarczyka, wzięli udział w 
konferencji „Turystyka pokolenia 
55+”. Zorganizował ją Wydział 
Nauk Geograficznych i Geologicz-
nych, Katedra Turystyki i Rekre-
acji Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. 

W progu poznańskiej alma mater, 
powitał nas rektor honorowy UTW 
w Zbąszyniu prof. dr hab. Zygmunt 
Młynarczyk i burmistrz Zbąszynia, 
Tomasz Kurasiński.  Tutaj wysłucha-
liśmy referatu: „Zmiany klimatyczne: 
stara koncepcja i nowy marketing”, 
który wygłosił prof. UAM dr hab. 
Leszek Kasprzak w przepięknej Sali 
Lubrańskiego. Niezapomnianych 
przeżyć dostarczyło nam uczestnic-
two w próbie Orkiestry Filharmonii 
Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza 
Borowicza, w Auli Uniwersyteckiej. 

Następnie udaliśmy się do kampu-
su uniwersyteckiego na Morasku, 
gdzie odwiedziliśmy Wydział Fizy-
ki i uczestniczyliśmy w pokazie do-
świadczeń naukowych związanych z 
elektrostatyką. Potem zwiedziliśmy 
Wydział Nauk Geograficznych i Geo-
logicznych - Muzeum Ziemi, ogródek 
meteorologiczny i laboratorium dend-
rochronologiczne.

Byliśmy pod ogromnym wraże-
niem tego, co zobaczyliśmy i w czym 
mogliśmy uczestniczyć, a  przede 
wszystkim po wrażeniem ogromnej 
serdeczności i zaangażowania prof. 
dr hab. Zygmunta Młynarczyka oraz 
jego współpracowników, dr Grze-
gorza Borkowskiego i dr Krzyszto-
fa Piotrowskiego oraz pozostałych, 
którzy służyli nam swoją wiedzą i 
czasem. Ten dzień dostarczył nam 
niezapomnianych wrażeń i pozwolił 
poczuć się pełnoprawnymi studen-

tami. Serdecznie dziękujemy za po-
święcony nam czas i ogromną życzli-
wość rektorowi honorowemu UTW w 
Zbąszyniu - prof. dr hab. Zygmuntowi 
Młynarczykowi.

Nasi słuchacze kilkakrotnie po-
twierdzali, że wyjazd był niezapo-
mnianą przygodą intelektualną i du-
chową. Wielu z nas nigdy wcześniej 
nie miało okazji zasiąść w studenc-
kich ławach, nie każdy miał, z róż-
nych powodów życiowych, szansę 
studiowania na wyższej uczelni. Na 
szczęście mamy dziś Uniwersytety 
Trzeciego Wieku i potrafimy na eme-
ryturze znaleźć czas dla siebie, dla 
osobistego rozwoju i  - jak się oka-
zuje – uniwersytety, tak jak UAM w 
Poznaniu, są też otwarte na potrzeby 
najstarszych słuchaczy, którzy syste-
mową edukację mają już za sobą.

Małgorzata Przybylska

Słuchacze Zbąszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku na konferencji Turystyka pokolenia 55+

ZAGADKA HISTORYCZNA
Szanowni Czytelnicy, w ostatnim numerze pytaliśmy o nazwę miejscowości, z którą związany był Gerhardus de 
Prendekov. Poprawnej odpowiedzi na to pytanie udzieliła pani Martyna Żurek. Gerhardus de Prendekov zwią-
zany był z Przyprostynią. Pierwsza wzmianka o Prandocie - właścicielu Przyprostyni pochodzi z początku XIV 
wieku. Kolejna zagadka dotyczy historycznej postaci, znanej w wielkim Świecie widowisk, związanej z miejsco-
wością Łomnica. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: zbaszynianin@zbaszyn.eu 
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Sobotni poranek spędziliśmy w Bi-
bliotece Publicznej w Zbąszyniu na 
bardzo ciekawych, kreatywnych 
warsztatach filcowania na sucho z 
„Pracownią Za Piecem” z Wolsztyna. 

Dzieci, które uczestniczyły w 
tych zajęciach z rękodzieła, tworzyły 
pacynkę Gwiazdora - naprawdę ich 
dzieła zaskoczyły wszystkich! Filco-
wanie zajęło prawie dwie godziny, ale 
pacynki wyszły fantastyczne - było 
warto było poświęcić im czas. Pro-
wadzący warsztaty, pan Ryszard Mu-
zyczuk, jest świetnym instruktorem i 
dlatego praca pod jego opieką przyno-
si takie zdumiewające efekty. W filco-
wanie zaangażowali się także rodzice 
i dziadkowie - trzeba powiedzieć, że 
w pewnym momencie i oni chcieli się 
włączyć w filcowanie. Na tym polega 
magia rękodzieła: uspokaja, wycisza i 
sprawia, że efekty własnej pracy na-
pawają nas dumą. To świetna terapia 
na gonitwę codziennego dnia. Trudno 
dziwić się dzieciom, które tak dumnie 
swoje dzieła prezentowały przed bi-
blioteczną choinką.

Anita Rucioch-Gołek

Filcowanie

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu 
po raz kolejny pozyskała dodatko-
we fundusze na kreatywne,  cieka-
we i edukacyjne działania z lokalną 
młodzieżą. Z Programu Regional-
nego „Równać szanse 2017” finan-
sowanego przez Polsko-Amerykań-
ską Fundację Wolności biblioteka 
otrzyma grant w wysokości 8 500 
złotych na projekt pt. „Dawno, daw-
no temu… nie tak daleko. O zbą-
szyńskich legendach słów kilka”. 
Tym razem nasza młodzież zmierzy 
się z zadaniem stworzenia audiobo-
oka, na którym zostaną zebrane, opra-
cowane i nagrane w formie słucho-
wiska lokalne legendy w ten sposób, 
by przybliżyć je dzieciom ze szkoły 
podstawowej. Młodzi ludzie podczas 
trwania projektu wyjadą zwiedzać 
profesjonalne studio radiowe, spotka-
ją się z ludźmi zajmującymi się za-
wodowo emisją głosu, realizacją pro-
dukcji i słuchowisk radiowych, będą 
uczestnikami warsztatów dziennikar-
skich z wykładowcą uniwersytetu. W 
swoich planach młodzież ma również 
prezentację autorskiego audiobooka 
w lokalnych szkołach podstawowych 
oraz przekazanie egzemplarzy do bi-
bliotek szkolnych w celu edukacji 
regionalnej małych dzieci. Działania 
projektowe rozpoczynają się w lutym, 
a uroczyste zamknięcie projektu prze-
widziane jest na koniec czerwca. 
To już drugi raz udało się bibliotece 
wziąć udział w tym konkursie gran-
towym i zostać jego laureatem, cieszy 
to tym bardziej, że z prawie czterystu 
nadesłanych wniosków tylko 97 zo-
stało docenionych przez komisję oce-

niającą. W ubiegłej edycji dofinanso-
wano projekt „W głębi duszy coś nam 
gra. Filmowa opowieść o Antoninie 
Woźnej”, którego produktem koń-
cowym był krótkometrażowy film o 
życiu i działalności  propagatorki na-
szego folkloru i założycielce zespołu 
folklorystycznego „Wesele Przypro-
styńskie”.

Celem programu realizowane-
go przez Polską Fundację Dzieci i 
Młodzieży jest wyrównanie szans 
młodych ludzi na dobry start w do-
rosłe życie. Chodzi o to, by młody 
człowiek z małej miejscowości po-
trafił osiągać wyznaczone przez sie-
bie cele myśląc perspektywicznie 
o własnej przyszłości tak samo jak 
jego rówieśnik z dużej aglomeracji, 
by spróbować odnieść sukces na mia-
rę własnych możliwości oraz by jak 
najlepiej wykorzystać szanse, które 
przyniesie mu życie.

Program „Równać Szanse” doty-
czy młodych ludzi w wieku 13-19 lat 
z miejscowości, w których mieszka 
nie więcej niż 20 tys. osób. Za sprawą 
ciekawych projektów mają oni moż-
liwość sprawdzić, w czym mogą być 
skuteczni i doceniani przez innych. 
Tym sposobem mogą stać się ludźmi 
samodzielnymi i niezależnymi, któ-
rzy całkowicie świadomie wyznacza-
ją sobie przemyślane cele i decydują 
o sobie. Istotą programu „Równać 
Szanse” są lokalne projekty, które dla 
młodych ludzi mają być ciekawym 
wyzwaniem i szansą współpracy z in-
nymi, by razem osiągnąć wspólny cel. 

Magdalena Rożek

Grant dla zbąszyńskiej biblioteki
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Tydzień Pluszowego Misia rozpo-
czął się w Bibliotece Publicznej w 
Zbąszyniu 27 listopada i trwał do 
9 grudnia. W tym czasie bibliotekę 
odwiedziło ponad 500 przedszkola-
ków z gminy Zbąszyń. Miś Pluszo-
wy to jedna z najpopularniejszych 
zabawek na świecie. Trudno wy-
obrazić sobie świat bez misia. Ko-
jarzony jest z beztroskimi latami 
dzieciństwa. Dla wielu to nieodłącz-
ny przyjaciel do zabawy. Możemy 
mu powierzyć swoje lęki, smutki, 
najskrytsze marzenia i tajemnice. 

Pierwsze pluszowe misie powstały w 
Europie, później były eksportowane 
do USA. Tam właśnie, w roku 1902 
narodziła się historia o pluszowym 
misiu. Ówczesny prezydent Stanów 
Zjednoczonych Theodore Roosevelt 
wybrał się na polowanie ze swoimi 
przyjaciółmi. Podczas jednej z akcji 
żołnierze chcieli zastrzelić niedź-
wiadki śpiące w gawrze. Sprzeciwił 
się temu prezydent i uratował niedź-
wiadkom życie. Świadkiem całej hi-
storii był dziennikarz z amerykańskiej 
gazety, który opisał to wydarzenie i 

umieścił ilustracje. Gazeta rozeszła 
się ogromnym nakładem. Później 
właściciel sklepu stworzył zabawki 
w kształcie misia, które świetnie się 
sprzedawały. Choć od tamtego czasu 
minęło wiele lat, pluszowy miś za-
wsze pozostanie najlepszą przytulan-
ką na świecie.

Zbąszyńska biblioteka z tej oka-
zji przygotowała sporo atrakcji. Mi-
sie to bohaterowie książek dla dzieci. 
Nie mogło więc zabraknąć wystawki  
o misiowych bohaterach. Był Miś 
Uszatek, Kubuś Puchatek, Miś Pad-
dington i Coralgol. W tym roku swoje 
60-te urodziny obchodził Miś Usza-
tek. Jemu jak i innym misiom dzieci 
śpiewały „Sto lat”. Miś Uszatek wraz 
ze swoimi przyjaciółmi pojawił się 
na pięknej makiecie wykonanej przez 
naszą koleżankę Edytę. 
Przedszkolaki poznały historię plu-
szowego misia. Podczas przygotowa-
nej dla nich prezentacji, wykazały się 
ogromną wiedzą na temat misiów baj-
kowych, a także prawdziwych niedź-
wiedzi żyjących na świecie. Ocho-
czo wychodziły na środek, by móc 
zaprezentować swojego ulubionego 

pluszaka. Wysłuchały opowiadania  
„Stary, zielony miś” M. Kownackiej, 
po czym odpowiadały na zadawane 
im pytania. Oprócz czytania ksią-
żek i rozmów na „misiowe” tematy,  
dzieci gimnastykowały się ze swoimi 
pluszakami. Później przyszła chwila 
wytchnienia i czas by usiąść i obej-
rzeć bajkę „Miś Uszatek i choinka”. 
Bajka nawiązywała do zbliżających 
się  świąt Bożego Narodzenia. Wszy-
scy więc wygodnie usiedli i oddali się 
świątecznemu klimatowi. Nie zabra-
kło również słodkości, na co dzieci 
zawsze czekają. Każdy otrzymał liza-
ka, oczywiście w kształcie misia.

Bardzo dziękujemy przedszkolakom 
za uczestnictwo w niezwykłej im-
prezie, jaką jest Tydzień Pluszowe-
go Misia. Akcja co roku cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Zado-
wala nas fakt, że przygotowane dla 
Was atrakcje wzbudzają radość i chęć 
przybycia do naszej biblioteki. Z roku 
na rok frekwencja jest coraz większa. 
Dziękujemy! 

                                     Katarzyna Tobys

Dzień Pluszowego Misia prze dwa tygodnie!
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Klub Biegacza TKKF „Łabędź” 
Zbąszyń i Zbąszyńskie Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekreacji ra-
zem z Biblioteką Publiczną w 
Zbąszyniu byli organizatorami 
spotkania dla biegaczy z trenerem 
Romanem Borkiewiczem w sobot-
nie popołudnie 2 grudnia. Spotka-
nie odbyło się w zbąszyńskiej bi-
bliotece.

Jeśli komuś nic nie mówią skróty jed-
nostek treningowych tj. OWB/ BC1, 
BC2, RT, SB, SPR i CROSS, zna-
czy, że nie jest jeszcze wystarczają-

co wtajemniczony w język biegaczy 
(nawet amatorów). Można uznać, że 
nawet jeśli biega, to jeszcze nie tre-
nuje. Sobotnie spotkanie z Romanem 
Borkiewiczem było skierowane ra-
czej do tych, co o trenowaniu mają 
już jakieś pojęcie i te tajemne skróty 
są im znane. Można było zapytać tre-
nera o wszystko, co  w konsekwencji 
pozwala biegać lepiej, mądrzej, szyb-
ciej. Spotkanie, zainicjowane przez 
Romana Rzepę ze zbąszyńskiego 
Klubu Biegacza,  trwało ponad  dwie 
godziny i przyciągnęło bardzo wielu 
zainteresowanych (gościliśmy nawet 

znajomych biegaczy ze Zbąszynka, 
Babimostu i Opalenicy). Zaowoco-
wało zaś decyzją o częstszych spo-
tkaniach z biegaczami, którzy chcą 
poddać się treningowi prowadzone-
mu przez zawodowego trenera.

Roman Borkiewicz to długoletni 
zawodowy trener, szkolił w swej ka-
rierze np. mistrza Europy juniorów w 
biegu na 800 m, rekordzistkę świata 
w biegu na 3 km z przeszkodami i 
zwyciężczynię biegu maratońskiego 
w Nowym Meksyku.

Anita Rucioch-Gołek

O bieganiu. Spotkanie z trenerem

We wtorek 5 grudnia w Bibliotece 
Publicznej w Zbąszyniu odbyły się 
warsztaty nauki podstaw kodowania 
z grą Minecraft w ramach ogólno-
światowej akcji Godzina kodowania.  
W tej globalnej akcji, do której co 
roku przyłączają się tysiące dzieci na 
całym świecie, wspomagali biblio-
tekę (czyli Darię Klorek, koordyna-
torkę Lokalnego Klubu Kodowania 
i Anitę Rucioch-Gołek, kierownika 
biblioteki) wolontariusze: Milena 
Szczeszek (Liceum Garczyńskiego) 
i Tytus Gołek (Szkoła Podstawowa 
w Zbąszyniu). Zainteresowanych ko-
dowaniem było wiele dzieci, dlatego 
nie mieliśmy dla każdego samodziel-
nych stanowisk komputerowych. 

Listy zapisów uzupełniły się szyb-
ko i trzeba było utworzyć dodatko-
wa godzinę warsztatową. Na szczę-
ście uczestnicy zajęć mogą wrócić 
do aplikacji kodowania w Mine-
craft [https://code.org/minecraft] w 
domu i kodować dalej! Moderatorzy 
warsztatów #HourofCode w biblio-
tece przypominali uczestnikom, aby 
patrzyli po każdym wykonanym za-
daniu, jak wygląda prawdziwy kod, 
który piszą np. twórcy gry Minecraft. 
Przeciągając i rozmieszczając puzzle 
(bloki) w układance na ekranie mo-
nitora, dzieci nieświadomie tworzą 
bowiem zestaw instrukcji w języku 
programowania o nazwie JavaScript. 
Każdy krok w Minecraft, grze tak 

lubianej przez wielu, zaczyna się od 
linijki takiego właśnie kodu.

PS. Szukamy Sponsora//Granto-
dawcy na zakup edukacyjnych ro-
botów Photon. Teraz korzystamy 
na warsztatach z robotów Finch, 
które wypożyczamy zawsze na 2 
miesiące od Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. 
Gdybyście Państwo wiedzieli, skąd 
można pozyskać takie roboty, pro-
simy o informację. Pokażemy, że 
warci jesteśmy zaufania i że przy-
goda w kodowaniem w bibliotece 
dopiero się zaczyna.

Anita Rucioch-Gołek

Kodowania w zbąszyńskiej bibliotece ciąg dalszy



12

W II poł. listopada br. zbąszyńscy sza-
chiści wzięli udział w Mistrzostwach 
Polski Ministrantów w Szachach Szyb-
kich i Błyskawicznych. Była to IX z kolei 
edycja turnieju zorganizowanego w Sta-
rachowicach przez Katolicki Klub Sza-
chowy Gambit oraz Radę Rycerzy Ko-
lumba. Patronat honorowy objęli m.in. 
marszałek województwa świętokrzy-
skiego, wojewoda świętokrzyski, bi-
skup ordynariusz Diecezji Radomskiej - 
Henryk Tomasik. Celem zawodów, poza 
rywalizacją sportową, była integracja 
środowisk katolickich i promocja kró-
lewskiej gry wśród młodzieży.

Do Starachowic zjechali sza-
chiści z różnych zakątków Polski, 
m.in. Krakowa, Lublina, Radomia, 
Warszawy, Świekatowa, Ostrow-
ca Świętokrzyskiego, Gąbina, Kielc, 
Koszalina, Katowic, Wadowic, Pie-
kar Śląskich, oczywiście nie mogło 
zabraknąć zawodników ze Zbąszy-
nia, którzy reprezentowali parafię 
pw. NMP Wniebowziętej. W sumie 
w zawodach udział wzięło ok. 120 
graczy, którzy rywalizowali w po-
szczególnych kategoriach wieko-

wych. Nasi szachiści wystartowali w 
dwóch grupach B i C, w najmłodszej 
(do lat 10) zagrali Juliusz Rząd i Igor 
Mierzyński, którzy po 9 wyczer-
pujących rundach uplasowali się w 
pierwszej połowie listy, natomiast w 
grupie do lat 14 - Olaf Mierzyński i 
Mikołaj Stachecki do samego końca 
walczyli o medale. Ostatecznie  obaj 
chłopacy zdobyli po 6 pkt, co dało 
im IV (Mikołaj) i VI miejsce (Olaf), 
o kolejności zdecydowała punktacja 
pomocnicza. Niewątpliwie to sukces, 
zważywszy na fakt, iż był to debiut 
młodziutkich graczy na tej imprezie. 
Dodatkowo Olaf otrzymał puchar za 
zajęcie I miejsca w rankingu do 1600! 
Wszyscy zawodnicy zostali wyróż-
nieni okolicznościowymi medalami i 
upominkami, specjalny medal ufun-
dowano ponadto dla parafii, którą 
reprezentowali zawodnicy.

Wieczorem, tuż po kolacji in-
tegracyjnej, szachiści mieli czas na 
odrobinę relaksu i nie omieszkali 
skorzystać z atrakcji hotelu Senator - 
basenu. W drugim dniu szachowych 
potyczek rozegrali turniej szachów 
błyskawicznych, w których obok do-

świadczenia i umiejętności równie 
ważny był refleks oraz odporność na 
stres, tutaj sukcesem zakończył rywa-
lizację Mikołaj Stachecki, który zajął 
III miejsce i z rąk wojewody święto-
krzyskiego, Agaty Wojtyszek, ode-
brał puchar.

Po mistrzostwach  chłopcy udali 
się do pobliskiego kościoła pw. Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy, by 
uczestniczyć w uroczystej mszy świę-
tej wieńczącej dwudniowe zmagania 
przy szachownicach, tam nastąpiła 
dekoracja zwycięzców.

Z pewnością wyjazd do Stara-
chowic dostarczył chłopakom wielu 
niezapomnianych wrażeń i pozwolił 
zmierzyć się z najlepszymi graczami, 
których poza szachową pasją łączy 
służba Bogu, gdyż wszyscy zawodni-
cy na co dzień pełnią funkcję mini-
strantów. Wyjazd nie doszedłby do 
skutku, gdyby nie zaangażowanie, 
życzliwość i wsparcie księdza pro-
boszcza Zbigniewa Piotrowskiego, 
który współfinansował pobyt mini-
strantów na mistrzostwach.

Agnieszka Stachecka

Szachy z natchnieniem - zbąszyńscy Ministranci 
na Mistrzostwach Polski w Starachowicach



13

We wtorek 5 grudnia w  hali spor-
towej „Zbąszynianka”  można było 
poczuć atmosferę zbliżających się 
świąt. Wszystko to za to za sprawą 
kolejnej edycji wieloboju mikołaj-
kowego. W zawodach wystartowało 
11 zespołów z placówek oświato-
wych z gminy Zbąszyń. 
Turniej rozpoczął się od  powitania 
uczestników i zaproszonych gości                 
oraz oficjalnego otwarcia, którego do-
konał  Zastępca Burmistrza Zbąszy-
nia Marek Orzechowski. Uczestnicy 
podzieleni na trzy  kategorie wiekowe 
rywalizowali w 18 przygotowanych 
konkurencjach. Przed ich rozpoczę-
ciem zorganizowana została wspól-
na rozgrzewka, którą poprowadziła 
Magdalena Wachowska ze „Świata 
Malucha”, zaś dzieci z „Lipowego 
Zakątka” zaprezentowały piosenki 
świąteczne.

W grupie pięciolatków wystar-
towały zespoły z: ZSP w Zbąszyniu 
- Przedszkole na Pl. Wolności, ZSP 
Nądnia/Nowa Wieś oraz z Przedszko-
la „Lipowy Zakątek” i „Świat Ma-
lucha”. W klasach zerowych udział 
wzięły drużyny z: ZSP z Nądni/No-

wej Wsi, ZSP w Zbąszyniu oraz ZSP 
z Przyprostyni/Stefanowa/Perzyn. W 
grupie najstarszej (klasy I-III) wy-
startowały reprezentacje szkół z: ZSP 
z Chrośnicy/Łomnicy, ZSP z Nądni/
Nowej Wsi, ZSP z Przyprostyni/Ste-
fanowa/Perzyn oraz ZSP w Zbąszy-
niu. Konkurencje sprawiały dzieciom 
wiele radości i satysfakcji, choć  wca-
le nie należały do najłatwiejszych. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć Św. 
Mikołaja, który dopingował młodych 
sportowców, a licznie zgromadzonej 
publiczności rozdawał słodkie upo-
minki.

Po zakończeniu sportowych 
zmagań każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal. Tradycyjnie w 
przeprowadzeniu imprezy pomagali 
wolontariusze z Liceum Garczyńskie-
go i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zbąszyniu oraz nauczyciele wycho-
wania fizycznego.  
Organizator wielobojów mikołajko-
wych -  Zbąszyńskie Centrum Spor-
tu, Turystyki i Rekreacji dziękuje 
wszystkim  za wspólną zabawę. 

Monika Lehmann

Na sportowo ze Świętym Mikołajem
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Lekkoatletyka dla każdego! reali-
zowana jest od 2014 roku. Obecnie 
program obejmuje 523 grupy tre-
ningowe w gimnazjach i klasach 
IV-VI szkoły podstawowej w całej 
Polsce. W zabawach lekkoatletycz-
nych klas I-III - tzw. Eventach Lek-
koatletyka dla każdego! uczestniczy 
rocznie blisko 180 tysięcy dzieci w 
całej Polsce. 

Program finansowany jest przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki przy 
jednoczesnym wsparciu i zaangażo-
waniu jednostek samorządu teryto-
rialnego Miast i Gmin, na terenie, 
których odbywają się zajęcia a także 

wsparciu sponsorów: firmy Nestlé 
Polska i PKN Orlen. Dlatego wszyst-
kie zajęcia w programie są bezpłatne.
W Zbąszyniu program zapoczątko-
wała i prowadzi zajęcia Instruktorka 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, 
była zawodnicza LA  - Anna Sołty-
sik-Śliwa trzy lata temu. Od tego cza-
su 3 razy w tygodniu odbywają się 
zajęcia z lekkiej atletyki, które mają 
na celu popularyzację lekkiej atlety-
ki  jako sportu pierwszego kontaktu 
wśród dzieci i młodzieży. Natomiast 
pierwszy raz odbyły się na dużą ska-
lę 3 Eventy LDK, w których łącznie 
wzięło udział ponad 270 uczniów z 

Lekkoatletyka sposobem na życie!

klas1-3 SP w Zbąszyniu.  Obecnie 
w programie uczestniczy ponad 25 
uczniów z klas 3-7 SP, którzy regular-
nie odbywają treningi, uczestniczą w 
zawodach i innych inicjatywach spor-
towych organizowanych w ramach 
programu. 
 
Zapraszamy na nasz profil face-
book Lekkoatletyka Zbąszyń, by 
zobaczyć nasze działania oraz jak 
trenujemy. Szczegóły na stronę pro-
gramu: 

www.lekkoatletykadlakazdego.pl

Anna Sołtysik-Śliwa
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Pasją organizowania wszelkiego ro-
dzaju sportu, zaraził też swoją żonę, 
Marylę. Pobrali się 9-tego maja 1954 
roku, w 19 dni po śmierci jego 44-let-
niej matki. Do ostatniej chwili miała 
nadzieję, że doczeka się tej wielkiej 
dla niej chwili, ślubu swego jedyne-
go syna. Niestety. Gdy w ZZPO, tam 
pracowała jego żona jako kreślarka 
w krojowni, planowano przepro-
wadzić gimnastykę rekreacyjną dla 
wszystkich pracownic tzw. „dziesię-
ciominutówki”, była pierwszą, która 
zgłosiła się aby tę gimnastykę pro-
wadzić. Posłano ją na kurs gimnasty-
ki rekreacyjnej i rytmicznej na AWF 
do Warszawy. 
Gdy po odwilży politycznej w roku 
1957 w Warszawie powołano do 
życia nową organizację sportową – 
Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej – miała zastąpić przedwo-
jenne Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” – i to do jego uszu doszło, 
skontaktował się pod koniec 1958 
roku z Zarządem Wojewódzkim 
TKKF w Poznaniu. Tam zapoznał 
znanego, powszechnie lubianego, 
działacza Wojewódzkiego Zarządu 
TKKF, Henryka Fliegera.

Po wielu rozmowach, i przy współ-
udziale Powiatowego Komitetu Kul-
tury Fizycznej, w Nowym Tomyślu, 
szczególnie jego przewodniczącego 
Andrzeja Makrockiego, doszło w 
1959 roku do utworzenia Ogni-
ska TKKF-u również w Zbąszyniu. 
Ognisku temu nadali nazwę – jak 
mogło być inaczej „Łabędź”.
Wszystkie organizacyjne sprawy 
załatwił przy współpracy Henryka 
Fliegera i Andrzeja Makrockiego, 
czy to chodziło o dotacje, otrzyma-
nie sprzętu sportowego, wyjazdy do 
imprez, czy organizację własnych 
meetingów.
Zawsze próbował wnieść coś no-
wego, jakąś dyscyplinę, czy im-
prezę sportową. Wracając kiedyś z 
jakiegoś wyjazdu – był to rok 1959 
– przywiózł rakietki badmintonowe. 
Pierwszego, którego spotkał, będąc 
znów w Zbąszyniu – był Bolesław 
Suterski. Wręczył mu rakietki i po-
wiedział do niego – „dali – graj”.
(Przypomniał mu o tym sam Bolek 
Suterski, gdy go w roku 1997, na 
krótko przed jego śmiercią, po raz 
ostatni odwiedził.)
Z tego „rozkazu” rozwinęła się sto-

sunkowo jak na Zbąszyń ogromna 
rzecz. Bolek Suterski rzeczywiście 
zaczął grać, zorganizował jednocze-
śnie sekcję badmintona, wciągnął do 
tego żonę swoją Stanisławę i Genię 
Małychową oraz wielu innych. Sport 
ten tak pasjonująco uprawiali, że 
wygrali wiele spotkań a nawet zdo-
byli w roku 1962 mistzostwo Polski, 
grając w reprezentacji województwa 
poznańskiego. Nie dość tego. Różno-
rodności dyscyplin nadal nie starczy-
ło. Co nowego tym razem? Kręgle. 
Razem z Inspektorem Wojewódz-
kiego Zarządu TKKF-u, Henrykiem 
Fliegerem zamierzył wprowadzić 
sport kręglarski. Miał być przezna-
czony dla weteranów sportowych 
Zbąszynia. 
Aby się z tym sportem zapoznać 
wyjechał z Henrykiem Fliegerem 
do Kościana, tam bowiem miał się 
odbyć, na istniejącej przedwojennej 
kręgielni, turniej kręglarski.
Namówił kilku chętnych, między in-
nymi Zygmunta Króla i Zdzisława 
Seiferta. Występowali oficjalnie jako 
Ognisko TKKF – Zbąszyń i zajęli 
drugie miejsce w tamtejszym turnie-
ju kręglarskim. Z tego turnieju istnie-

Egon Klein – historia zbąszyńskiego sportowca cz. V
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je nawet jeszcze część protokołu.
Zapalić Zbąszyniaków kręglarstwem 
i zorganizować ten sport w Zbąszy-
niu jednak nie mógł z powodu braku 
kręgielni, a o uzyskaniu funduszy na 
zbudowanie takiej nie było mowy, 
choć i o tym poważnie myślał.
Już dość tych różnych gałęzi sportu? 
Nie! Z Przewodniczącym Powia-
towego Komitetu Kultury Fizycz-
nej w Nowym Tomyślu, Andrzejem 
Makrockim organizował, w roku 
1959, Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe na jeziorze Błędno. 
Po krótkim czasie już przyznano im 
przez WKKF, szybką motorówkę z 
wyścigowym silnikiem. Motorówka 
ta zniknęła w drodze z Poznania do 
Zbąszynia, pod słomą stodoły PGR
-u w Otuszu. Dopiero przez osobi-
stą interwencję sześcioosobowego 
„sztabu”, złożonego z pracowników 
Powiatowej Komisji Kultury Fizycz-
nej w Nowym Tomyślu i członków 
TKKF-u Zbaszyń, u dyrektora PGR
-u, zmuszono złodziejów do wydania 
motorówki. Portem dla niej stały się 
Łazienki Miejskie. Motorówkę sam 
prowadził w czasie swoich dyżurów 
jako ratownik, przez wiele lat.

Mniej więcej w tym okresie na miej-
sce zdarzenie, które jak się później 
okaże, zarówno dla niego jak i dla 
sportu zbąszyńskiego, było bardzo 
szczęśliwym zbiegiem okoliczności. 

W styczniu 1961 r. Zbąszyńskie 
Zakłady Przemysłu Odzieżowego 
zaangażowały Dyrektora Admini-
stracyjnego, fachowca ekonomistę, 
magistra Ryszarda Rybarczyka z Po-
znania.

Na wyjazd Dryżyn, czy to piłkar-
skich, koszykarskich czy jakichkol-
wiek innych potrzebne były „Obrze” 
zawsze pojazdy mechaniczne. Teraz 
! Bo przed wojną jeździli rowerami 
(mały żart redaktorów).Dla „Obry”, 
jako klubu Sportowego należącego 
do Zrzeszenia „Włókniarz”, opie-
kunem były Zbąszyńskie Zakłady 
Przemysłu Odzieżowego. I tak, siłą 
rzeczy, spotkali się obaj. Jeden ubie-
gał się często o możliwości transpor-
towe jego drużyn sportowych a drugi 
miał w mocy o tym decydować. Od 

samego początku poczuli wzajemną 
sympatię, zrozumieli się od pierw-
szego spotkania, bo jak się okazało 
również Ryszard Rybarczyk był za-
palonym sportowcem, lekkoatletą w 
poznańskiej „Warcie”.
Już po krótkim czasie okazało się  że 
ten nowy dyrektor ZZPO był „zapa-
trzony” w wielki wrodzony talent or-
ganizacyjny. 

Okres, między początkiem 1961r. 
a końcem 1963 r. był okresem naj-
większego rozkwitu Ogniska TKKF 
„Łabędź” – Zbąszyń. Według wspól-
nego projektu Henryka Sobieckiego 
i Jurka Mielcarka przy współudzia-
le Edmunda Małychy i jego, zosta-
ła wybudowana świetlica – Klub 
TKKF – z nowoczesnym wykona-
niem wnętrza, kolorowymi estrycho-
wymi posadzkami, stylizowanymi 
sylwetkami sportowymi na ścianach, 
fantazyjnymi lampami i z nowocze-
snym rozwiązaniem konstrukcyjnym 
elewacji. Na ówczesne czasy, całość 
ta była rewelacją, o czym donosiła 
nawet poznańska prasa. Otwarcie 
nastąpiło w 1962 r. Od tego czasu 
było to najbardziej ulubione miej-
sce spotkań młodzieży Zbąszynia. 
Klub był zawsze pełny. Zawsze się 
coś odbywało, prawie przez okrągły 
rok. Powołano do życia Rade Klubu, 
której przewodniczący został wice-
dyrektor ZPPO, wspomniany wyżej 
Ryszard Rybarczyk. Oprócz normal-
nego ruchu świetlicowego, urządza-
no wiele turniejów szachowych lub 
brydżowych, organizowano sobotnie 
spotkania przy kawie, kursy tańca 
lub inne imprezy jak np. spotkania z 
znanymi sportowcami Wielkopolski. 
Najbardziej pamiętne, to spotkanie 
z dwukrotnym mistrzem halowym 
USA na 1000m, z Zbigniewem Ory-
wałem

W latach 1962 – 63 organizował 
wraz z Edmundem Małychą, co mie-
siąc konkursy-kwizy z nagrodami. 
Pytania do tych kwizów redagowa-
li oczywiście sami. Aby urządzone 
pomieszczenie klubowe, „świetlica” 
– bo tak brzmiała oficjalna nazwa, 
nazwa „klub”, była przez ówczesne 
władze jedynie tolerowana – otrzy-
mywało dotacje od TKKF-u, ko-

nieczne było aby kierownikiem jej, 
był wyszkolony działacz społeczny.
Jako inicjatora i współtwórcę tej 
„świetlicy”, posłano go na kurs kie-
rowników świetlic do Warszawy. 
Pierwszą rzeczą, którą po powrocie 
z kursu zorganizował, to kurs ta-
neczny, zupełnie nowego na prowin-
cji jeszcze nieznanego wtedy tańca 
„twist”.
Ognisko rozwijało się w tym cza-
sie żywiołowo. Działo się to przede 
wszystkim dzięki ogromnej pracy i 
inicjatywie grona członków skupio-
nych wokół niego. W tym okresie 
Burmistrzem miasta był Józef Strep, 
a Sekretarzem Hieronim Łukaszew-
ski. Obaj ustosunkowali się do sportu 
przychylnie, szczególnie do zbąszyń-
skiego Ogniska – TKKF, pomagali w 
wielu trudnych sprawach, dzięki cze-
mu organizatorom ułatwiali pracę. 
W tym czasie też zbudowana została 
trybuna na stadionie. Na czas realiza-
cji budowy trybuny, został powołany 
na etat kierownika budowy. 

W roku 1961, w ramach odbywają-
cych się wtedy w całej Polsce tzw. 
Spartakiad 1000-lecia, organizował 
z gronem swoich najzdolniejszych 
działaczy, Stanisławem Klujem, 
Edmundem Małychą, Witoldem 
Kuczyńskim, Marianem Młodysta-
chem i wieloma innymi, niezliczone 
imprezy sportowe. Zawody lekko-
atletyczne, wyścigi pływackie, poka-
zy gimnastyczne, wyścigi rowerowe, 
imprezy dla ciebie itp.  Wyjeżdżali 
też jako uczestnicy Spartakiady Po-
wiatowe urządzone przez inne Po-
wiatowe Komitety Kultury Fizycz-
nej. Zdobyli wiele dyplomów, medali 
i pucharów.
W roku 1962 urządzono nawet wy-
stawę tych trofeów w pomieszcze-
niach „Klubu TKKF”. 

Obok nowego „nabytku”, Ryszarda 
Rybarczyka, przez którego możli-
wości rozwoju i spopularyzowania 
TKKF-u znacznie się poszerzyły 
– dzięki jego szczególnym umiejęt-
nościom nawiązywania kontaktów 
z wpływowymi ludźmi – motorem 
tego niespotykanego tempa rozwo-
ju byli tacy członkowie jak Edmund 
Małycha, bracia Kuczyńscy, Sta-
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nisław Kluj (późniejszy wieloletni 
Prezes Ogniska), Henryk Sobecki, 
Zbigniew Zimny, Małgorzata Woź-
na, Leon Rogacki, Dominik Gondek 
i wielu innych. 

Na przestrzeni dwóch lat rozwi-
nęło się zbąszyńskie ognisko do jed-
nego z najaktywniejszych w całym 
województwie poznańskim. Jako 
dowód uznania tej pracy, Zarząd Wo-
jewódzki TKKD w Poznaniu posta-
nowił zlecić organizację szóstego z 
kolej Wojewódzkiego Zlotu TKKF, 
Ogniskowi „Łabędź” w Zbąszyniu. 

„To był Zlot”. Tak brzmiał tytuł no-
tatki „Expresy Poznańskiego”, jedna 
z wielu notatek różnych gazet, nie 
tylko z poznańskiego województwa, 
chlubiących zlot zbąszyński: „Zlot 
z największą ilością, różnych kon-
kurencji, zawodów i imprez”.  „Zlot 
z największą ilością uczestników”, 
„Zlot z najlepszą organizacją”. „Zlot 
z imprezami, które były absolutną 
nowością”. „Zlot zorganizowany na 
wzór olimpiady”. Tak i podobnie 
brzmiały odgłosy prasy i późniejsze 
statystyki. 

Komunikaty Zarządu Głównego 
TKKF wymieniają Ognisko Zbą-
szyń na pierwszym miejscu. Sukces 
nie jest przypadkowy, gdyż złożyły 
się na to wyniki uzyskane zarów-
no w imprezach sportowych, zlocie 
wojewódzkim, jak i pracach organi-
zacyjnych. Wyników nie tylko wy-
kazanych na papierze, ale przede 
wszystkim w postaci doskonałych 
rezultatów w krzewieniu kultury fi-
zycznej dopracowała się grupą bez-
granicznie oddanych działaczy spo-
łecznych. Duszą tego kolektywu był 
on, prezes Ogniska oraz obaj wice-
prezesi : Edmund Małycha i Ryszard 
Rybarczyk. 

Podstawowym zadaniem Ognisk 
TKKF-u było, jak sama nazwa mówi 
krzewienie kultury fizycznej, szcze-
gólnie wśród młodzieży. W raz z Wi-
toldem Kuczyńskim prowadził nie 
tylko treningi koszykarzy, lekkoatle-
tów, siatkarzy, ale również w latach 
1958 – 64 trenował gimnastyczną 
grupę młodzieżową, która powstała 
dzięki ogromnej pracy organizacyj-
nej Stanisława Kluja. Grupa ta tre-

nowała w miesiącach jesiennych i zi-
mowych w Sali gimnastycznej przy 
stadionie. 

Imponująco wyglądały te gru-
py przy różnego rodzaju imprezach 
sportowych, gdy maszerowały w po-
chodach lub defilowały przez trybu-
nami. W tym okresie było to rzeczy-
wiście rewelacyjne, pod względem 
organizacyjnym. Dzięki, albo może 
lepiej powiedzieć, za sprawą  kilku 
nadgorliwców lub „nadzwyczaj mą-
drych” , podejrzewano go zawsze już 
o współprace z wywiadem zachod-
nim. 
Początkowo raczej tylko dal tego, 
bo miał niemieckie nazwisko i uro-
dził się w Berlinie. Z biegiem lat 
jednak, gdy dzięki jego społecznej 
działalności, miał coraz to więk-
szy kontakt z młodzieżą, wzrosło w 
„niektórych kołach” przekonanie, że 
jego  niezwykłe zainteresowanie nie 
może być tylko i wyłącznie sporto-
we. W tych – „niektórych kołach” – 
nie można było sobie wyobrazić, że 
istnieją zapaleńcy, którzy wyłącznie 
z pasji i miłości do sportu i pracy 
społecznej tak się mogą angażować. 
Byli przekonani, że za tym musi 
tkwić „coś więcej”. 

Niemieckie nazwisko? W Berlinie 
urodzony? Francuski paszport? – to 
było, przynajmniej w tam tych cza-
sach, dla niektórych za dużo niewia-
domych. Zapomnieli, albo nie znali 
historii, względnie nie chcieli znać. 
Alzacja, której stolicą jest Strasburs, 
przechodziła w ostatnich 200-tu la-
tach kilkakrotnie raz w ręce Niem-
ców, raz w ręce Francuzów. Tak po-
mieszały się narodowości i nazwiska. 
Francuzi wyjeżdżali do Niemiec (też 
do Berlina), szukając pracy. Historia 
Wielkopolski i Alzacji jest podob-
na. Ten sam los spotkał w ostatnich 
200 latach Wielkopolskę. Też była 
raz w rękach Polaków raz w rękach 
Niemców. Tak samo pomieszały się 
narodowości i nazwiska i również 
wyjeżdżali Polacy do Niemiec (też 
do Berlina) szukając pracy. 

Jego zaangażowanie w pracy 
sportowej wzrastało z roku na rok. 
Od okresu zrodzenia się myśli o wła-
snym Klubie Sportowym „Wicher”, 
zgromadził wokół siebie śmietan-

kę młodzieży, nawiązał kontakty z 
wszelkimi władzami sportowymi w 
województwie, uzyskał coraz więk-
sze uznanie również u władz miasta i 
miejscowej partii. Już to musiało być 
chyba solą w oku tych z „niektórych 
kół”, ale gdy zaangażował się przy 
tworzeniu własnych pomieszczeń 
klubowych i w końcu wzmógł jesz-
cze prace z młodzieżą, było to już 
za dużo dla nadgorliwców i dla tych 
„nadzwyczaj mądrych”. Oni byli 
przekonani, że za tym musi się kryć 
tylko jedna przyczyna : działalność 
szpiegowska. Coraz częściej napo-
tykał na podejrzenia i nieufność te-
renowych władz i służb specjalnych 
inspirowanych przez? Obserwowa-
no go coraz bardziej, coraz częściej, 
coraz jawniej. „Odwiedzano” go w 
pomieszczeniach Klubu „przez tyl-
ne drzwi”. Hamowano jego prace 
społeczną. Zabrano go, na 24-ro go-
dzinne przesłuchania. W tym czasie 
przeszukano z resztą nielegalnie (bez 
sądowego nakazu) jego mieszkanie, 
przejrzano jego fotografię, szczegól-
nie zrewidowano ciemnię z wszyst-
kimi filmami – wiadomo, pasjonował 
się fotografią – szukano „materiałów 
szpiegowskich”. Kontrolowano go w 
Klubie i obserwowano na wieczor-
nych treningach. Ostrzegano wpły-
wowych ludzi (sami mu to powie-
dzieli) przed kontaktowaniem się z 
nim. Te podejrzenia i zarzuty, które 
oczywiście były bezpodstawne stały 
się z biegiem czasu stresujące, dys-
kryminujące i stanowiły nadmierne 
obciążenie psychiczne – to były nie 
do zniesienia. 

W czerwcu 1965 r. zdecydował 
się opuścić Polskę Ludową. Zerwał 
z ówczesnym reżimem politycznym, 
nie z Polską, nie ze Zbąszyniem. 
Kontaktu z otoczeniem w którym się 
wychowa i dojrzał nie stracił przez 
36 lat i to dzięki nie tylko korzeniom, 
które zapuścił ale przede wszystkim 
dlatego, że przyjaciele jego nigdy o 
nim nie zapomnieli i zapraszali go na 
wiele imprez i uroczystości do Zbą-
szynia, obdarzając go zawsze upo-
minkami, trofeami lub zasłużonymi 
tytułami.
(tekst został przedrukowany z bro-
szury biograficznej Zbąszynianin? 
Zbąszynianin!)
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W sobotę, 28 października w hali 
sportowej „Zbąszynianka” odbył się 
XI Memoriał Bokserski im. Z. Szuł-
czyńskiego i M. Akonoma. Uroczy-
stego otwarcia imprezy dokonał An-
drzej Wilkoński - Sekretarz Gminy  
Zbąszyń, który życzył uczestnikom 
powodzenia w swoich walkach. Po-
witania zawodników dokonał także 
Zbigniew Akonom, Wiceprezes ds. 
boksu Klubu Sportowego „Obra” 
Zbąszyń.  Aby wziąć udział w jede-
nastej edycji Memoriału Bokser-
skiego im. Z.Szułczyńskiego i M. 
Akonoma w naszej hali stawiło się 62 
zawodników z 13 klubów. Do Zbą-
szynia przyjechali bokserzy z miej-
scowości: Poznań, Konin, Szamotu-
ły, Wrocław, Leszno, Zielona  Góra, 
Gorzów Wielkopolski, Gostyń, Zło-
tów, Łódź, Trzemeszno. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć reprezentan-
tów z sekcji K.S. Obra Zbąszyń.

Emocji w ringu nie brakowało. O tym, 
że nasi mieszkańcy uwielbiają oglądać 
boks na żywo świadczą wypełnione 
trybuny. W starciach, których brali 
udział reprezentanci KS Obra Zbąszyń 

doping nigdy nie cichł. 
W przerwach między walkami Zbi-
gniew Akonom wręczył podziękowa-
nia dla zbąszyńskich trenerów Toma-
sza Bartczaka, Michała Dominika oraz 
Szymona Kuzdowicza za pracę włożo-
ną na rzecz klubu. Udekorowany został 
również trener z zaprzyjaźnionego klu-
bu bokserskiego ze Złotowa – Tomasz 
Tetzlaff za dobrą współpracę. Wręczo-
no też statuetki dla wyróżniających się 
zawodników. Puchary z rąk trenera 
Tomasza Bartczaka otrzymali: Natalia 
Żybura oraz Nikodem Kamrowski. 

Po każdej walce sędzia wręczał  
uczestnikom dyplomy oraz specjalne 
okolicznościowe  ufundowane przez 
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Tury-
styki i Rekreacji. Oprócz walk memo-
riałowych odbyły się również  sparini 
oraz starciami adeptów. Zespół tanecz-
ny REGO zadbał o oprawę artystycz-
ną imprezy. Na uczestników czekał 
również poczęstunek. Organizatorami 
wydarzenia byli: Klub Sportowy Obra 
Zbąszyń oraz Zbąszyńskie Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekreacji.  

Monika Lehmann

XI Memoriał Bokserski 
im. Zbigniewa Szułczyńskiego i Mariana Akonoma 13. POLISH

CUP
2 do 4 lutego 

2018 roku

Wystąpią 
reprezentacje:
Norwegii

Szwajcarii
Niemiec

Czech
Słowacji

Polski
2 lutego 2018

10.00 - Norwegia vs Słowacja
18.00 - Polska vs Niemcy

3 lutego 2018
10.00 - Szwajcaria vs Słowacja

18.00 - Slowacja vs Polska

4 lutego 2018
10.00 - Polska vs Norwegia
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W sobotę, 4 listopada w hali „Zbą-
szynianka” odbyły się  Otwarte 
Mistrzostwa Zbąszynia w Tenisie 
Stołowym,  które co roku cieszą się 
dużą popularnością. Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonał Bur-
mistrz Zbąszynia – Tomasz Kura-
siński. W turnieju  wzięło udział 53 
zawodników z miejscowości takich 
jak: Babimost, Wijewo, Podmokle 
Wielkie, Radomierz, Kuślin, Sie-
kowo, Łagów Lubuski, Lwówek, 
Kosieczyn, Koryta, Świebodzin, 
Kaszczor, Kręcko, Miedzichowo, 
Jeziory, Poznań, Łomnica, Nowy 
Dwór, Przyprostynia, Perzyny, 
Zbąszynek i Zbąszyń. Część za-
wodników startuje w Zbąszyniu re-
gularnie, niektórzy wzięli udział w 
zawodach po raz pierwszy.  

Rozgrywki  odbyły się w pięciu ka-
tegoriach: kobiety, chłopcy ze szkół 
podstawowych, chłopcy ze szkół 
gimnazjalnych, mężczyźni do lat 
45 oraz mężczyźni powyżej 45 lat. 
Pojedynki toczono w grupach, sys-
temem każdy z każdym, do 3 wy-
granych setów.  Rozegrane mecze 
decydowały o wejściu do dalszego 
etapu mistrzostw. Tam zawodnicy 
rywalizowali już systemem pucharo-
wym. Rywalizacja w kategorii szkół 
podstawowych została rozstrzygnię-
ta dzięki pojedynkom rozegranym 

w ramach jednej grupy, natomiast 
uczniowie szkół gimnazjalnych i 
zostali podzieleni na dwie. Awans 
do półfinałów uzyskało dwóch za-
wodników z każdej grupy. Następnie 
uczestnicy zmierzyli się w starciach 
decydujących o miejscach końco-
wych. W zawodach wystartowały 
dwie kobiety – Anna Staśkiewicz 
(Wijewo) oraz Julia Opic (Przypro-
stynia). Lepsza okazała się młodsza 
zawodniczka - Julia. 
W kategorii mężczyzn do lat 45 zwy-
ciężył dwunastoletni Mateusz Żelen-
gowski ze Świebodzina (zawodnik 
młodzieżowej kadry Polski), który 
pokonał wielu starszych i bardziej 
doświadczonych zawodników.  Sym-
patycy tenisa stołowego z pewnością 
nie mogli narzekać na brak sporto-
wych wrażeń. Trzeba przyznać, że 
zawodnicy prezentują bardzo wy-
soki poziom umiejętności. Często o 
zwycięstwie decydowały pojedyncze 
piłki. 

Na wszystkich uczestników czekały 
pamiątkowe dyplomy a  na zakoń-
czenie najlepsi zawodnicy otrzyma-
li statuetki. Organizatorem turnieju 
było zbąszyńskie Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji. Tradycyjnie 
pomagali wolontariusze ze Liceum 
im. Garczyńskiego oraz lokalny ani-
mator sportu.

Przedstawiamy klasyfikację końco-
wą w poszczególnych kategoriach:

Kobiety - kategoria otwarta:
1. Julia Opic ((Przyprostynia), 
2. Anna Staśkiewicz (Wijewo).

Chłopcy - kat. szkół podstawowych:
1. Sebastian Ławecki (Wijewo),
2. Maciej Skrzypczak (Wijewo),
3. Tomasz Kasiński (Zbąszyń),
4. Mateusz Staśkiewicz (Wijewo). 

Chłopcy - kat. szkół gimnazjalnych:
1. Oskar Skórzyński (Babimost),
2. Emanuel Skrzypczak (Wijewo), 
3. Denis Janas (Babimost),
4. Eryk Bajdyszak (Babimost).

Mężczyźni - do lat 45:
1. Mateusz Żelengowski (Świebo-
dzin), 
2. Przemysław Kania (Podmokle 
Wielkie), 
3. Radosław Żelengowski (Świebo-
dzin),
4. Szymon Starszak (Zbąszyń). 

Mężczyźni - powyżej lat 45:
1. Tomasz Skrzypczak (Wijewo),
2. Tomasz Lemanowicz (Babimost),
3. Dariusz Franc (Świebodzin)
4. Waldemar Bogdański (Poznań).

Monika Lehmann

Mistrzostwa Zbąszynia w Tenisie Stołowym




