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Narodowe Święto Niepodległości  

Mieszkańcy gminy Zbąszyń przy 
asyście żołnierzy z 7. Dywizjonu 
Artylerii Konnej Wielkopolskiej 
świętowali 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

Uroczystość rozpoczęła msza 
święta celebrowana przez Probosz-
cza Parafii pw. NMP Wniebowziętej 
w Zbąszyniu – ks. Zbigniewa Pio-
trowskiego. Dalsza część programu 
obejmowała przemarsz, akademię 
patriotyczną z apelem pamięci i sal-
wą honorową żołnierzy Wojska Pol-
skiego, przemówienia okolicznościo-
we Burmistrza Zbąszynia – Tomasza 
Kurasińskiego oraz Posła na Sejm RP 
– Jakuba Rutnickiego, program arty-
styczny Państwowej Szkoły Muzycz-
nej im. St. Moniuszki w Zbąszyniu 

a także składanie kwiatów przez dele-
gacje przed Pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich. 

Oprawę muzyczną w czasie prze-
marszu przygotowali muzycy Zbą-
szyńskiej Orkiestry Dętej a także Sto-
warzyszenia Muzyków Ludowych. 
Nad bezpieczeństwem uroczystości 
czuwali strażacy jednostek OSP Zbą-
szyń, Łomnica, Chrośnica i Przypro-
stynia.

W godzinach popołudniowych 
w Zbąszyńskim Centrum Kultury 
odbyła się kolejna edycja Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, 
którego organizatorami są zespół wo-
kalny Wesoła Ferajna oraz Zbąszyń-
skie Centrum Kultury.

Mateusz Basiński 
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Słowem wstępu ZAGADKA HISTORYCZNA
Ostatnia zagadka dotyczyła do-
wódcy Powstania Wielkopol-
skiego, który   bohatersko poległ 
w bitwie pod Grójcem Wielkim, 
15 lutego 1919 roku. Poprawną 
odpowiedź przesłała pani Lucy-
na Zięba. Bohaterem zagadki był 
Edmund Krause. Gratulujemy! 

Kolejna zagadka dotyczy miej-
sca bitwy stoczonej 16 stycznia 
1919 roku, w ktorej udział wziął 
oddział chrośnicki dowodzony 
przez Antoniego Taberskiego.
Odpowiedzi prosimy przesyłać na 
adres: zbaszynianin@zbaszyn.eu 

Na ogólnopolskiej trasie 9 edycji 
Festiwalu Młodego Widza „Wę-
drujące Ale Kino!” jako pierwsze 
znalazło się miasto Zbąszyń. 18 i 19 
października uczniowie przedszkoli 
i szkół mogli już po raz trzeci obej-
rzeć ciekawe filmy. W tym roku były 
to: „Superagentka”, „Wielki zły lis”, 
„Storm”, „Opowieść o odwadze”, 
„Wielka wyprawa Oskara”, „Ba-
sia”, „Oskar  i Emma na Safari”.

Przez te dni w seansach filmowych 
uczestniczyli przedszkolacy, ucznio-
wie ZSP w Zbąszyniu, Nądni, Chro-
śnicy, a także Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Strzyżewie i Niepu-
blicznego Przedszkola „Lipowy Za-
kątek”- razem ok. 1160 widzów. Do-
skonały odbiór był możliwy dzięki 
profesjonalnej obsłudze p. Krzysztofa 
Magnuszewskiego.

Nagrodę dziecięcej publiczności 
otrzymał film: „Oskar i Emma na Sa-
fari”. Jury w składzie: Milena Słowik, 

Anna Kubicka, Weronika Kitta, Jakub 
Ciechorski, Tymon Krzywiak  pod 
opieką p. Zuzanny Wędrowskiej (ko-
ordynatorki festiwalu) oraz p. Martyny 
Żurek, po wnikliwej analizie prezento-
wanych dzieł oraz burzliwej dyskusji 
przyznało „Wędrujące Koziołeczki”  
filmowi pt. „Wielka wyprawa Oskara” 
podając w uzasadnieniu: Film do koń-
ca trzymał w napięciu, choć czasem 
był zaskakujący. Potrafił rozśmieszyć 
pomimo trudnej tematyki. Ponadto 
film posiadał ładne ujęcia, które były 
przyjemne dla oka.

Dla nauczycieli, którzy wspólnie z 
uczniami obejrzeli filmy, przygotowa-
no scenariusze pomagające wykorzy-
stać film w pracy z dziećmi i młodzie-
żą na stronie: http://wedrujace-alekino.
com/scenariusze/.

W czwartek i piątek w szkolnej bi-
bliotece odbywały się warsztaty ani-
macji Peace and Love prowadzone 
przez instruktorów: Katarzynę Pieróg 

i Bartosza Zarzyckiego. Uczestniczyli 
w nich uczniowie klas 5 i 6 (32 oso-
by). Mogli oni się przekonać, że jest to 
dziedzina sztuki wymagająca kreatyw-
ności i współpracy, za pomocą której 
można szukać odpowiedzi na wiele 
nurtujących nas pytań. Młodzi twór-
cy filmowi inspirowani do rozważań 
na te pytania uczyli się jednocześnie 
podstaw animacji podkamerowej, cze-
go efektem będą kolażowe animowane 
plakaty i filmy.

Podczas  uroczystej Gali, która oby-
ła się w piątek w Zbąszyńskim Cen-
trum Kultury, dokonano podsumowa-
nia całości działań. W oczekiwaniu na 
werdykt jury p. Hanna Matyaszczyk 
przy muzycznym wsparciu Kapeli 
Koźlarskiej  „ Z sini” w składzie: Ju-
styna Trześniewska i Łukasz Piątek 
prowadziła zabawy z folklorem – na-
ukę przyśpiewki i tańca ludowego.

Małgorzata Łuszcz 
i  Hanna Matyaszczyk

Wędrujące Ale Kino zawitało do naszego miasta!

Szanowni Czytelnicy,
trudno wskazać ważniejsze wydarze-
nie tegorocznej jesieni, niż wybory 
samorządowe. Na stronach tego nu-
meru „Zbąszynianina” przedstawiamy 
informacje z protokołów wyborczych 
ze wskazaniem kandydatów, którzy 
otrzymali największą liczbę głosów 
zapewniając sobie tym samym mandat 
radnego w ósmej kadencji Rady Miej-
skiej Zbąszynia. Wybory na burmi-
strza naszej gminy z 87 procentowym 
poparciem wygrał kandydat KWW 
Razem dla Gminy Zbąszyń – Tomasz 
Kurasiński, który jest pierwszym bur-
mistrzem Zbąszynia wybieranym w 
demokratycznych wyborach pełniącym 

tę funkcję po raz trzeci. Mieszkańców 
Zbąszynia w Radzie Powiatu Nowo-
tomyskiego będą natomiast reprezen-
towali Andrzej Wilkoński, Tomasz 
Szczechowicz oraz Dariusz Chłopek. 
W ławach Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z naszego, 6 okręgu, 
zasiądą: Marek Sowa, Ewa Panowicz, 
Henryk Szymański, Wiesław Szcze-
pański, Zofia Szalczyk, Krzysztof 
Błaszczak oraz Joanna Król-Trąbka.

W bieżacym numerze znajdą Pań-
stwo również podsumowanie obcho-
dów 80. rocznicy Polenaktion oraz 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Miłej lektury!

Redaktor Naczelny „Zbąszynianina”
Mateusz Basiński
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Protokół Wyników Głosowania i Wyników Wyborów 
Burmistrza Zbąszynia sporządzony dnia 22 października 2018 r. 

przez Miejską Komisję Wyborczą w Zbąszyniu

I. Komisja stwierdziła, że jedynym kandydatem w wyborach był KURASIŃSKI Tomasz Paweł zgłoszo-
ny przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ.
II. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 11 obwodowych komisji wyborczych 
ds. ustalenia wyników głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki gło-
sowania:

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 10 748
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - 5 850
3. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika - 4
4. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze - 2
5. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym - 1
6. Liczba kart wyjętych z urny -  5 851
6a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym - 1
7. Liczba kart nieważnych -3
8. Liczba kart ważnych -  5 848
9. Liczba głosów nieważnych -  66
• w tym z powodu postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata -  12
• w tym z powodu niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata - 54
10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie za wyborem i przeciw wyborowi kandydata -  5 782
11. Liczba głosów ważnych za wyborem kandydata - 5 039
12. Liczba głosów ważnych przeciw wyborowi kandydata -  743

III. Komisja stwierdziła, że:
1. Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru burmistrza 
wynosi 2 892.
2. Wymaganą liczbę głosów uzyskał i na burmistrza został wybrany:
 
KURASIŃSKI Tomasz Paweł KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1) Grzeszkowiak Włodzimierz Bernard - Przewodniczący 
2) Szaferska Monika - Zastępca Przewodniczącego 
3) Buda Zygmunt Walenty - Członek 
4) Furman Dorota Agnieszka - Członek 
5) Goździewicz Marek - Członek 
6) Hasiak Agnieszka - Członek 
7) Lekki Ryszard Stanisław - Członek 
8) Prentki Marta Magdalena - Członek 
9) Weimann Danuta - Członek
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Protokół z Wyborów
do Rady Miejskiej Zbąszynia sporządzony dnia 23 października 2018 r. 

przez Miejską Komisję Wyborczą w Zbąszyniu.

I. Dla wyboru Rady Miejskiej Zbąszynia utworzono 15 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wybor-
czym wybiera się 1 radnego.

II. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 3, nr 11, w których 
zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego.

III. Komisja potwierdza, iż otrzymała 12 protokołów głosowania od 10 obwodowych komisji wyborczych 
ds. ustalenia wyników głosowania. Na podstawie tych protokołów Komisja ustaliła następujące dane 
zbiorcze z głosowania:

1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania  - 8 963
2 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - 4 931
3 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika - 3
4 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze  - 2
5 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym  - 1
6 Liczba kart wyjętych z urny - 4 931
6a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym  - 1
7 Liczba kart nieważnych – 4
8. Liczba kart ważnych  - 4 927
9 Liczba głosów nieważnych - 113
• w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych 
list  - 32
• w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata -  81
10 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów we wszystkich okręgach wybor-
czych - 4 814

IV. Komisja na podstawie protokołów wyników głosowania w obwodzie sporządziła zestawienia wyników 
głosowania w okręgach wyborczych i ustaliła następujące wyniki wyborów.

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat.
Głosowanie przeprowadzono.
1 Liczba głosów ważnych - 429
1. PAWŁOWSKI Łukasz zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 18 - 196
2. KONOPA Arleta Maria zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 19 – 233

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat.

Głosowania nie przeprowadzono - W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko 
jedna lista kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:
 ŁAKOMA Renata Janina zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 19



5

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat.
Głosowania nie przeprowadzono - W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko 
jedna lista kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:
NAPIERAŁA Stefan Piotr zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat.
Głosowanie przeprowadzono.
1 Liczba głosów ważnych - 510
1. GENDERKA Rafał zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2 – 199
2. KOSICKI Waldemar Stefan zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 19 -  311

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat.
Głosowanie przeprowadzono.
1 Liczba głosów ważnych - 534
1. KRÓL Sławomir Andrzej zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2 -  68
2. KONKIEWICZ Romuald Szczepan zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA DLA GMINY ZBĄSZYŃ, 
     Lista nr 18 – 172
3. MICHAŁOWSKI Paweł Ryszard zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 19 – 294

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat.
Głosowanie przeprowadzono.
1 Liczba głosów ważnych - 443
1. FURMAN Marek Jerzy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2 -  109
2. WOLIŃSKA-WALIGÓRA Aurelia Elżbieta zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, 
    Lista nr 19 – 106
3. WOŹNY Łukasz Jan zgłoszony przez KWW FORUM OBYWATELSKIE, Lista nr 20 – 228

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat.
Głosowanie przeprowadzono.
1 Liczba głosów ważnych - 371
1. POZNAŃSKA Lidia Agnieszka zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2 – 160
2. PISKORSKI Krzysztof zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 19 – 211

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat.
Głosowanie przeprowadzono.
1 Liczba głosów ważnych – 377
1. KAMIŃSKI Marcin zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2 – 99
2. SAMCZUK Iwona Maria zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 19 – 278

Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat.
Głosowanie przeprowadzono.
1 Liczba głosów ważnych - 451
1. GOLCZAK Dariusz zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2 – 96
2. ZIELIŃSKI Piotr Tadeusz zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 18 – 179
3. NOWACZYK Grzegorz zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 19 – 176
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Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat.
Głosowanie przeprowadzono.
1 Liczba głosów ważnych - 336
1. BRAMBOR Waldemar Andrzej zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2 – 94
2. KŁYSZ Mateusz zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 18 – 46
3. NAWOTNIK Aneta Magdalena zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 19 – 196

Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat.
Głosowania nie przeprowadzono - W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana 
tylko jedna lista kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowa-
nia:
SOŁTYSIK Marek zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2

Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat.
Głosowanie przeprowadzono.
1 Liczba głosów ważnych - 434
1. BIMKIEWICZ Łukasz zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2 – 142
2. RZEPA Katarzyna zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 19 – 292

Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat.
Głosowanie przeprowadzono.
1 Liczba głosów ważnych - 323
1. WOŹNA Gabriela Teresa zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2 – 93
2. JEZIERSKA Anna zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 19 – 230

Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat.
Głosowanie przeprowadzono.
1 Liczba głosów ważnych - 354
1. NIEZBORAŁA Monika Maria zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2 – 233
2. SOŁTYSIK Józef Ryszard zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 19 – 121

Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat.
Głosowanie przeprowadzono.
1 Liczba głosów ważnych - 252
1. OLSZEWSKI Jarosław Marek zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2 – 27
2. KONIECZEK Dawid zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 18 – 126
3. ZAJĄC Ryszard zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY ZBĄSZYŃ, Lista nr 19 – 99

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1) Grzeszkowiak Włodzimierz Bernard - Przewodniczący 
2) Szaferska Monika - Zastępca Przewodniczącego 
3) Buda Zygmunt Walenty - Członek
4) Furman Dorota Agnieszka - Członek 
5) Goździewicz Marek - Członek 
6) Hasiak Agnieszka - Członek 
7) Lekki Ryszard Stanisław - Członek 
8) Prentki Marta Magdalena - Członek 
9) Weimann Danuta – Członek
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Uhonorowani medalem Prezydenta Reczypospolitej Polskiej 
Za długoletnie pożycie małżeńskie

Burmistrz Zbąszynia – Tomasz 
Kurasiński wręczył 21 parom od-
znaczenia przyznane przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uroczystość tegorocznych Złotych 
Godów w gminie Zbąszyń odbyła 
się 12 września br. w restauracji 
Pod Złotą Koroną. 

Uroczystości wręczania odznaczeń 
towarzyszył koncert kapeli Zbąszy-
niacy. Wśród odznaczonych przez 

Tytuł Wielkopolska Szkoła Roku dla zbąszyńskiej placówki
Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu świę-
tuje swój kolejny sukces. Od trzech 
lat bierzemy udział w konkursie orga-
nizowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa. W obecnej edycji tego konkursu 
znaleźliśmy się wśród 5 placówek no-
minowanych do tytułu Wielkopolska 
Szkoła Roku. Przyznano nam presti-
żowy tytuł laureata, co oznacza, że 
znaleźliśmy się w gronie zaledwie 5 
najlepszych szkół województwa wiel-
kopolskiego, które wyróżniają się in-
nowacyjnością, wysoką jakością na-
uczania, współpracą ze środowiskiem 
lokalnym, jak również kształtowa-
niem wśród uczniów postaw patrio-
tycznych i obywatelskich .

25 września 2018 roku w Teatrze 
Wielkim im. Stanisława Moniuszki 

odbyła się uroczysta Gala, podczas 
której pani Marzena Wodzińska, 
Członek Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego wręczyła nagrody i wy-
różnienia laureatom konkursu o tytuł 
Wielkopolska Szkoła Roku. 

Dyrektor, Bogusław Pietrusie-
wicz odebrał pamiątkową statuetkę, 
przedstawiającą dłoń owiniętą laurem 
i trzymającą diament. Dyrektorowi 
towarzyszyli również przedstawicie-
le grona pedagogicznego  i uczniów. 
Zwycięzcy, laureaci oraz wyróżnieni 
otrzymali również nagrody finanso-
we. Jako laureaci konkursu otrzyma-
liśmy 10 tysięcy zł.

Dumni jesteśmy z tego, że podczas 
kolejnych edycji konkursu otrzymu-
jemy coraz wyższą ocenę naszej pra-

cy (w pierwszej edycji otrzymaliśmy 
wyróżnienie). Świadczy to o tym, że 
Kapituła Konkursu dostrzega podej-
mowane przez nas nowe działania, 
naszą aktywność w wielu obszarach, 
nasz nieustanny rozwój i wysiłek, by 
uczynić szkołę atrakcyjną i przyjazną 
uczniowi, szkołę, w której nie tylko 
aktywnie i miło spędza się czas, ale 
przede wszystkim zdobywa wiedzę.  
Tytuł laureata, który otrzymaliśmy to 
nie tylko kolejny wielki sukces naszej 
szkoły, z którego jesteśmy bardzo 
dumni, ale również zachęta to tego, 
by podejmować kolejne wyzwania, 
wyznaczać sobie nowe cele, osiągać 
kolejne sukcesy.

Marta Misiewicz

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
par znaleźli się: Elżbieta i Witold 
Biedka, Kazimiera i Zenon Brumma, 
Aniela i Zygmunt Chłopek, Marianna 
i Edward Czekała, Janina i Zdzisław 
Feliś, Maria i Walerian Kardaszewscy, 
Janina i Jerzy Komarniccy, Jadwi-
ga i Andrzej Kostrzewscy, Krystyna 
i Edmund Krawczyk, Danuta i Ry-
szard Krawczyk, Wiesława i Franci-
szek Kromscy, Władysława i Henryk 

Lehmann, Gizela i Zenon Łodyga, 
Krystyna i Marian Merda, Janina i Je-
rzy Młodystach, Teresa i Zbigniew 
Owczarczak, Zofia i Jan Połomka, 
Zofia i Jan Rogoża, Jolanta i Czesław 
Rybiccy, Janina i Marek Szczepań-
scy, Krystyna i Zenon Wawrzyniak. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
Jubilatom 50 lat wspólnej drogi przez 
życie.

Anna Kalemba

foto. W. Heit
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Ważne spotkania, ważne rozmowy - odbyły się 
Dni Otwartych Ramion w naszym mieście

W Zbąszyniu dobiegły końca ob-
chody „Dni Otwartych Ramion” 
organizowanych od kilku lat wy-
darzeń upamiętniających rocznicę 
deportacji Żydów polskiego pocho-
dzenia z III Rzeszy do Polski – do 
Zbąszynia. 

Nazwa podkreśla współczesny sens 
lokalnego upamiętniania: tragiczne 
losy deportowanych są pretekstem 
do rozmowy o potrzebie otwartości, 
akceptacji, tolerancji i szacunku do 
Innych w znaczeniu m.in. etnicznym, 
kulturowym i religijnym.  

W tym roku przypadła 80 rocznica 
tych historycznych wydarzeń, które 
prof. Jerzy Tomaszewski określił jako 
„preludium Zagłady”. Upamiętnia-
jąc zdarzenia z 28 października 1938 
roku, władze miasta oraz różne insty-
tucje, organizacje pozarządowe i oso-
by prywatne włączyły się w przygo-
towanie okolicznościowych spotkań, 
prelekcji, warsztatów i koncertów, 
które trwały ponad tydzień. 

„Dni Otwartych Ramion” rozpo-
częły się w niedzielę 21 październi-
ka koncertami niemieckiego zespo-
łu „Diplomatische Streichquartett”, 
które odbyły się rankiem w kościele 
w Łomnicy i po południu w Filharmo-
nii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu. 
Kwartet, w skład którego wchodzą 

muzycy: Matthias Hummel (I skrzyp-
ce), Felix Klein (II skrzypce), Ernst 
Herzog (altówka) i Petra Kiesling 
(wiolonczela), zagrał utwory Wen-
berga, Bacewicz i Mendelssohna. 
Koncert poprowadziła dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. im. 
St. Moniuszki w Zbąszyniu, Julita 
Skowrońska. Muzyk z berlińskiego 
zespołu, Ernst Herzog, w czasie kon-
certu, między kolejnymi utworami, 
opowiedział publiczności, jak ważne 
są podobne spotkania międzykulturo-
we, kiedy sztuka buduje mosty mię-
dzy narodami, szuka wybaczenia i to-
lerancji. Mówił także o tym, jak jego 
pokolenie Niemców stara się szukać 
pojednania po dramatycznej przeszło-
ści sprzed 80 lat.

Koncert niemieckich muzyków 
zrealizowany został w czasie „Dni 
Otwartych Ramion” w ramach pro-
jektu "Most kultury przez Odrę", 
który trwa już od 2009 roku. W tym 
roku tematem realizowanego wyda-
rzenia była wspólna historia żydow-
ska. Celem wszystkich działań jest 
pokazanie wspólnej spuścizny kul-
turowej obszarów po obu stronach 
rzeki Odry. 
W czwartek 25 października odbył się 
kolejny koncert upamiętniający 80. 
rocznicę deportacji, znowu w mię-

dzynarodowej oprawie artystycznej. 
W Filharmonii Folkloru Polskiego 
wystąpili  młodzi filharmonicy wie-
deńscy i wykonali koncert muzyki 
inspirowanej kulturą żydowską - ze-
spół „DuoArte” w składzie:  Nadja 
Stiegler (wiolonczela) oraz Maria 
Kasznia (fortepian). W programie 
koncertu były utwory kompozytorów 
żydowskich i autorów, którzy inspi-
rowali się kulturą judaizmu: m.in. 
przepiękna modlitwa „From Jewish 
Life” Ernesta Blocha, „Piosenka bez 
słów” Feliksa Mendelssohna-Bar-
tholdy’ego i „Preludia” George’a 
Gershwina. Występ młodych arty-
stek spotkał się z niezwykłym przy-
jęciem – publiczność nagrodziła je 
owacją na stojąco - i uświadomił 
słuchaczom, jak wielką spuściznę ar-
tystyczną pozostawili po sobie twór-
cy pochodzenia żydowskiego i jaką 
ogromną inspiracją dla artystów 
z całego świata jest ich kultura.  

W piątek, 26 października, uro-
czystości upamiętniające zaczęły się 
o godzinie 9.00 od podniesienie flagi 
na Rynku w Zbąszyniu. Następnie 
uczniowie z miejscowych szkół i ze 
szkół w Zbąszynku wzięli udział w 
grze miejskiej „Śladami Preludium 
Zagłady” organizowanej od kilku lat 
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 
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w Zbąszyniu, w ramach kolejnej edy-
cji wieloletniego projektu „Pamięć 
dla przyszłości”. Koordynatorami 
programu są nauczyciele historii: Je-
rzy Sikuciński i Łukasz Pawłowski. 
Trasa gry obejmowała najważniej-
sze miejsca związane z wydarze-
niami „Polenaktion” w Zbąszyniu: 
dawną granicę polsko-niemiecką, 
dworzec kolejowy, starą pocztę nr 2, 
teren dawnych koszar wojskowych 
(dziś: teren byłego zakładu „Ro-
meo”), miejsce dawnego młyna bra-
ci Grzybowskich, budynek dawnej 
szkoły miejskiej na Placu Wolności, 
dawną synagogę na ul. Żydowskiej, 
byłą strzelnicę (budynek ZCK), salę 
gimnastyczną – tzw. ćwicznię, oraz 
cmentarz żydowski z pamiątkową ta-
blicą w kształcie macewy. 

W południe, w Zbąszyńskim Cen-
trum Kultury, odbył się spektakl „Prze-
nikanie” Teatru S, przygotowywany 
specjalnie dla młodzieży z Zespołu 
Szkół nr 1 w Zbąszyniu, a wieczorem 
w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu 
odbyło się slajdowisko podróżnicze, 
którego tytuł brzmiał: „Izrael odcza-
rowany. A jednak”. O swoim dwuty-
godniowym pobycie w sercu Izraela, 

Jerozolimie, oraz o podróżach po tym 
fascynującym kraju, przybliżając jego 
specyfikę, obyczajowość oraz kom-
plikacje polityczne i religijne, opo-
wiadała Anita Rucioch-Gołek, która 
jest także absolwentką seminarium 
dla edukatorów w Yad Vashem - In-
stytucie Pamięci Męczenników i Bo-
haterów Holokaustu w Jerozolimie.

W sobotę 27 października odbyła 
się gra uliczna dla dzieci i rodziców 
„Śladami Zbąszyńskiego Balaganu” 
oraz warsztaty kulinarne tradycyjnych 
potraw żydowskich pt. „Kuchnia na-
szych sąsiadów”. Warsztaty odbyły 
się w gościnnych progach Dziennego 
Domu „Senior-Wigor”. Prowadziła 
je pani Irena Kirmiel, która nadzoro-
wała ich przebieg począwszy od spo-
rządzenia listy zakupów aż po efekt 
końcowy - należyte wyeksponowanie 
dań podczas poczęstunku. Uczest-
nicy, panie i panowie, przygotowali 
m.in. potrawy takie jak czulent, gęsie 
pipki, cymes, humus, sałatkę tabu-
lach. Wieczorem w sobotę mogliśmy 
skosztować tych potraw. Pani Kirmiel 
opowiadała przy okazji o zasadach 
kuchni Żydów aszkenazyjskich za-
mieszkujących przed 1939 r. Europę 

Środkowo-Wschodnią, która inspiro-
wała się zawsze tradycją kulinarną in-
nych narodów, z zachowaniem zasady 
koszerności, oczywiście.

Właśnie w sobotę po południu, 
w przeddzień 80. Rocznicy „Polenak-
tion”, odbyła się premiera przewod-
nika po Zbąszyniu śladami kultury 
i historii tutejszych Żydów. Paździer-
nikowa aura, tak sprzyjająca ostatnio, 
niestety tego dnia była typowo je-
sienna, było zimno i wietrznie, więc 
trasa wycieczki dotyczyła tylko kilku 
wybranych punktów: okolicy dawnej 
synagogi i domu żydowskiej rodzi-
ny Grunbergów przy Senatorskiej, 
którzy tutaj mieli swój sklep. Mogli-
śmy się na szczęście schronić w nie-
czynnym muzeum i tam spędzić czas 
z młodymi ludźmi i ich rodzicami, 
opowiadając o tym, jak kiedyś wy-
glądał Zbąszyń trzech świątyń, w któ-
rym mieszkali obok siebie wyznawcy 
trzech religii. Za zaangażowanie na 
warsztatach uczestnicy zostali nagro-
dzeni książkami i publikacją "O Ży-
dach i Żydówkach" (edukacyjną 
książką o kulturze żydowskiej, która 
przełamuje szkodliwe stereotypy). 
Z uczestnikami spotkania rozstaliśmy 
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się z obietnicą, że gra uliczna wróci 
wiosną, kiedy będzie można pieszo w 
spokoju przejść szlak od dworca kole-
jowego do starego cmentarza żydow-
skiego. Przewodnik „Śladami Bala-
ganu” został wydany dzięki wsparciu 
finansowemu w ramach „Stypendium 
na działania lokalne” Fundacji „Fo-
rum Dialogu”. 

Wieczorem w sobotę w Filharmo-
nii Folkloru Polskiego wystąpił zbą-
szyński Zespół Wokalny „Pauza” pod 
dyrekcją Krzysztofa Klorka w spe-
cjalnie przygotowanym repertuarze 
inspirowanym motywami żydowski-
mi. Zespół przywitał się muzycznym 
„Shalom aleichem” i tym samym 
wprowadził publiczność w nastrój 
zadumy. Po utworach refleksyjnych 
(m.in. „Dona nobis pacem”) zaśpie-
wano utwory wszystkim znane, choć 
niekoniecznie kojarzące się z kulturą 
żydowską. Pojawiła się więc piosen-
ka „Umówiłem się z nią na dziewią-
tą” autorstwa Emanuela Schlechtera 
z filmu „Piętro wyżej”. Występ „Pau-
zy”, zakończony utworem z musicalu 
„Skrzypek na dachu”, przyjęto grom-
kimi oklaskami.

Następnym punktem sobotniego 
programu był historyczny wykład pt. 
„Polenaktion i jej następstwa w 1938 
roku” dotyczący wydarzeń sprzed 80 
lat i roli zbąszynian w przygarnięciu 
deportowanych z III Rzeszy Żydów. 
Wykład wygłosił dyrektor Muzeum 
Ziemi Międzyrzeckiej, Andrzej Kir-
miel – historyk,  autor licznych arty-
kułów i publikacji z zakresu historii 
regionu, w tym monografii „Między-
rzecz i ziemia międzyrzecka. Szkice z 
przeszłości”; a także autor publikacji 
dot. stosunków polsko-niemieckich 
i polsko-żydowskich. Wykład (po-
dobnie jak wiele innych wydarzeń w 
ramach obchodów upamiętniających) 
rejestrowany był przez Zbąszyńską 
Telewizję Kablową i już w następny 
weekend zainteresowani widzowie 
mogli zobaczyć wystąpienie Andrzeja 
Kirmiela w lokalnej telewizji.

W sobotę wieczorem na scenie 
auli szkoły muzycznej wystąpiła 
także wokalistka Aleksandra Idkow-
ska z zespołem w składzie: Jarosław 
Buczkowski (akordeon), Dawid Tro-
czewski (fortepian) i Bartek Kucz 
(kontrabas) w koncercie pieśni izrael-

skich i żydowskich. Występ przyjęto 
owacyjnie. Publiczność długo dzię-
kowała artystom: młodej, niezwykle 
utalentowanej, Oli Idkowskiej, która 
w fenomenalny sposób zaśpiewała 
utwory takie jak „Graj klezmerska 
kapelo” czy wręcz zjawiskowo mo-
dlitwę „Alvinu Malkeinu” oraz ze-
społowi muzyków, którzy w świet-
nym stylu, w oryginalnych jazzowych 
aranżacjach, towarzyszyli wokalistce. 
Muzycy po raz pierwszy towarzyszy-
li Oli, a w Zbąszyniu zagrali na spe-
cjalne zaproszenie dyrektor szkoły 
muzycznej, Julity Skowrońskiej.  Jak 
się okazało, nie można było sobie 
wyobrazić zakończenia tego wieczo-
ru bez ich występu. Aleksandra Id-
kowska ma 17 lat, od wielu lat inten-
sywnie pracuje na swój artystyczny 
sukces i już jest laureatką festiwali o 
randze międzynarodowej oraz ogól-
nopolskiej. m.in. Festiwalu Piosenki 
Żydowskiej i Izraelskiej Shalom w 
Kaliszu i Międzynarodowego  Kon-
kursu Piosenki Żydowskiej „Piosenka 
może czas pokonać” w Poznaniu. 

Sobotni wieczór zakończył się 
poczęstunkiem złożonym z potraw 
kuchni żydowskiej, który zorganizo-
wano w foyer Filharmonii Folkloru 
Polskiego - auli szkoły muzycznej w 
Zbąszyniu.

Oficjalne uroczystości pod patro-
natem Burmistrza Zbąszynia rozpo-
częły się w niedzielę 28 października 
w Zbąszyniu, a w poniedziałek,  na za-
proszenie niemieckich organizatorów, 

przeniosły się do stolicy Niemiec.
W niedzielę do naszego miasta 

przyjechali goście z Berlina, w tym 
potomkowie osób deportowanych do 
Zbąszynia w 1938 roku. Były to ro-
dziny: Adler z USA, Better z USA, 
Eisig-Schachter z Izraela, Isak z 
USA, Jaffe z Australii i Izraela, Klein 
z Berlina, Langdorf z Wielkiej Bry-
tanii i Izraela oraz rodzina Zucker-
mann z Izraela. Nasi goście zwiedzili 
wspólnie z mieszkańcami Zbąszynia 
wystawę okolicznościową przygoto-
waną przez Fundację „Tres” w holu 
dworca kolejowego, a następnie udali 
się na krótki spacer, zwiedzając mia-
sto śladami wydarzeń z 1938 roku i 
miejsc, w których wtedy przebywali 
deportowani. Rodziny chciały zo-
baczyć konkretne miejsca, szukano 
szczegółowych adresów, pod którymi 
kiedyś, u polskich rodzin, mieszkali 
deportowani Żydzi. Spacerowi towa-
rzyszyły bardzo trudne, wzruszające 
momenty. Rodziny dzieliły się z nami 
swoimi wspomnieniami, pokazywano 
pamiątki po dziadkach i rodzicach – 
zdjęcia i listy wysyłane ze Zbąszynia. 
Opowiadano, w jaki sposób ich przod-
kowie, szczęśliwym często zbiegiem 
okoliczności, często przypadkiem, 
uratowali się i przeżyli Holokaust, by 
dawać później świadectwo tamtych 
czasów.

Od godz. 16.00 zaczęły się oficjalne 
uroczystości w Filharmonii Folkloru 
Polskiego: po przywitaniu wszystkich 
przez Burmistrza Zbąszynia nastą-
piły wystąpienia zaproszonych go-
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ści. W części artystycznej pokazano 
spektakl słowno-muzyczny "Wszyscy 
braćmi być powinni" przygotowany 
przez młodzież zbąszyńską z Zespołu 
Szkół nr 1 oparty o korespondencję 
deportowanych Żydów. Program po-
etycki przygotowany został pod kie-
runkiem nauczycielek z Liceum Ste-
fana Garczyńskiego: Anny Koteckiej 
i Jolanty Stankiewicz. Jego scenariusz 
został specjalnie opracowany na pod-
stawie publikacji „Do zobaczenia za 
rok w Jerozolimie. Deportacje pol-
skich Żydów w 1938 roku z Niemiec 
do Zbąszynia” powstałej pod redak-
cją Izabeli Skórzyńskiej i Wojciecha 
Olejniczaka.

Ważnym punktem niedzielnych 
obchodów upamiętniających była 
prezentacja oryginału Księgi Depor-
towanych Żydów do Zbąszynia ze 
zbiorów IPN. 

Na zakończenie głos zabrali po-
tomkowie deportowanych Żydów, 
dziękując za zaproszenie do Zbąszy-
nia i podkreślając ze wzruszeniem 
wagę wszystkich wydarzeń upamięt-
niających organizowanych tego dnia. 
Burmistrz, Tomasz Kurasiński, wrę-
czył na pożegnanie przedstawicielom 
każdej z rodzin książki „Do zobacze-
nia za rok w Jerozolimie” opisujące 
wydarzenia „Polenaktion” w Zbąszy-
niu.

Następnego dnia, 29 październi-
ka, w stolicy Niemiec miała miejsce 
wyjątkowa uroczystość poświęcona 
80. rocznicy wypędzenia polskich 

Żydów z Niemiec. Po raz pierwszy 
upamiętniano tę rocznicę oficjalnie. 
Uroczystość odbyła się w Nowej Sy-
nagodze – Centrum Judaicum przy 
Oranienburger Strasse. W obchodach 
wzięła udział na zaproszenie strony 
niemieckiej delegacja ponad 50 osób 
ze Zbąszynia: Burmistrz, Tomasz Ku-
rasiński i władze miasta, przedstawi-
ciele lokalnych instytucji i organizacji 
m.in. zajmujących się historią i upa-
miętnianiem, nauczyciele i uczniowie 
miejscowych szkół, mieszkańcy gmi-
ny. 

W Berlinie, w Nowej Synagodze, 
od lipca 2018 roku można zobaczyć 
okolicznościową wystawę pt. „AUS-
GEWIESEN! Berlin, 28.10.1938” po-
święconą deportacji Żydów, a na niej 
interwencję artystyczną przygotowa-
ną przez Wojtka Olejniczaka, arty-
stę, zbąszynianina, prezesa Fundacji 
„Tres”. Na wystawie, którą zwiedzi-
ła zbąszyńska delegacja, można zo-
baczyć unikalne, po raz pierwszy 
prezentowane pamiątki należące do 
rodzin osób deportowanych w 1938 
do Zbąszynia i zapoznać się z historią 
wybranych żydowskich rodzin wy-
gnanych z Berlina.
Uroczystość rozpoczęła się w Cen-
trum Judaicum od powitania rodzin 
osób deportowanych i przedstawicieli 
Rządu Federalnego oraz władz Ber-
lina i delegacji ze Zbąszynia. Gości 
powitała dr Anja Siegemund, dyrek-
tor Fundacji Nowa Synagoga Berlin-
Centrum Judaicum. Następnie głos 

zabrali: Heiko Josef Maas - Federalny 
Minister Spraw Zagranicznych; Pe-
tra Pau, Wice-Przewodnicząca nie-
mieckiego Bundestagu; Ramona Pop, 
Burmistrz Berlina oraz Alina Bothe z 
Freie Universität Berlin, doktorantka 
w Instytucie Europy Wschodniej, za-
angażowana we współpracę z Fudacją 
TRES, współpracownik prof. Gertrud 
Pickhan; która z panią profesor i stu-
dentami była trzy razy w Zbąszyniu 
na badaniach terenowych. Wszyscy 
oficjele podkreślali w swoich wystą-
pieniach, że we współczesnej Europie 
nie ma miejsca na rasizm i nazizm 
oraz deklarowali niezgodę na wszel-
kie przejawy dyskryminacji, które do-
prowadziły do tragicznych wydarzeń 
80 lat temu i ich następstw – zbrodni 
II wojny światowej i Holokaustu. 

Najbardziej wzruszającym momen-
tem były wystąpienia członków rodzin 
osób deportowanych, m.in. córki pani 
Rity Adler - jednej z ostatnich żyją-
cych deportowanych osób z Berlina, 
która niestety, ze względów zdrowot-
nych, nie mogła przyjechać do Berlina.

Program uroczystości moderował 
redaktor niemieckiej telewizji ZDF, 
która wyemituje materiał dotyczą-
cy tych oficjalnych wydarzeń, a już 
wcześniej pokazała dwa krótsze infor-
macyjne materiały filmowe dotyczące 
„Polenaktion”.

Organizatorem wydarzeń „Dni 
Otwartych Ramion” była Gmi-
na Zbąszyń, Biblioteka Publiczna 
w Zbąszyniu, Fundacja „Tres”, 
Stowarzyszenie Kulturalno-Edu-
kacyjne „Przestrzeń”, a koordyna-
torami „Dni Otwartych Ramion”: 
Anita Rucioch-Gołek, kierownik 
zbąszyńskiej biblioteki i uczestnik 
programu „Liderzy Dialogu” Fun-
dacji „Forum Dialogu” z Warszawy 
oraz Mateusz Basiński, pracownik 
Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu, 
i Wojtek Olejniczak, prezes Funda-
cji „Tres”. 
Partnerami projektu byli: Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, Starostwo Powia-
towe w Nowym Tomyślu, Fundacja 
„Forum Dialogu”, Instytut Pamięci 
Narodowej – Odział w Poznaniu 
oraz Uniwersytet im. Adam Mic-
kiewicza w Poznaniu.

 Anita Rucioch-Gołek
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Gwarum śpiywano, gwarum godano - oż sie wieże czynsły na Farze!

Piątek rozpoczął się lekkim napię-
ciem....dla uczestników konkursu. 
Zbliżające się przesłuchania budzi-
ły w uczestnikach i ich najbliższych 
dreszcz emocji. W konkursowe szranki 
stanęło 37 młodych koźlarzy, skrzyp-
ków i klarnecistów, a Jury wysłuchało 
63 prezentacji. Celem konkursu było 
wyłonienie najzdolniejszych młodych 
wykonawców, adeptów muzyki lu-
dowej oraz uhonorowanie mistrzów 
prowadzących naukę gry na instru-
mentach ludowych. Tegoroczna bie-
siada nosiła podtytuł "Gwarum śpiy-
wano, gwarum godano", więc, co 
cieszy i buduje, publiczność miała 
okazję również wysłuchać występów 
młodych śpiewaków ludowych. Co 
ciekawsze, nadarzyła się  okazja do 
zwrócenia uwagi na gwarę, a właści-
wie jej odmiany, bowiem w kategorii 
śpiewaków wystartowali uczestnicy 
ze Zbąszynia, Przyprostyni, Dąbrów-
ki Wielkopolskiej, Siedlca, Kolesina  
i Starego Kramska. Bardziej wprawne 
ucho z łatwością wychwyciło różnice 
w tej samej, bo wielkopolskiej - a jed-
nak odmiennej, bo lokalnej gwarze. 
Po przesłuchaniach Jury w składzie:
- Henryk Skotarczyk – Mistrz koźlar-
ski, emerytowany, wieloletni nauczy-
ciel gry na instrumentach ludowych  
w PSM I st. w Zbąszyniu
- Sławomir Pawliński – pracownik 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury, choreo-

graf i specjalista w dziedzinie folkloru 
- Adam Kaiser - muzyk ludowy, 
absolwent PSM I st. w Zbąszy-
niu, wybitny koźlarz, edukator   
w zakresie wiedzy o kulturze ludowej 
Regionu Kozła,
udało się na narady, podczas których 
oceniało wykonawców w poszczegól-
nych kategoriach punktując za:
- dobór repertuaru
- technikę gry na instrumencie ludo-
wym, autentyczność
- brzmienie
- ogólne wrażenie prezentacji progra-
mu muzycznego.
Zadanie przed nimi postawione nie 
było łatwe, z powodu bardzo wy-
sokiego poziomu, jaki prezentowa-
li uczestnicy. Nie znaczy to, że na 
konkursie zakończyliśmy piątkową 
część, bowiem wydarzenie toczyło 
się dalej. Publiczność i uczestnicy  
44. Biesiady Koźlarskiej  - "Gwarum 
śpiywano, gwarum godano" mieli 
okazję obejrzeć widowisko - występ 
przygotowany przez Biskupiański Ze-
spół Folklorystyczny z Domachowa i 
okolic. Wesołe przyśpiewki, wysoko 
brzmiące dudy i  skrzypce podwią-
zane to charakterystyczne elementy 
kultury ludowej mikroregionu etno-
graficznego, jakim jest Biskupizna. 
Piękne stroje, misternie wyhaftowane  
i ułożone kopki i kryzy oraz purpuro-
we męskie "jaki" zagościły na scenie 
zbąszyńskiej Filharmonii. Po prezen-

tacjach gości z Biskupizny przyszedł 
czas na wykład Arkadiusza Jełowic-
kiego, doktora etnologii, kustosza 
w Muzeum Narodowym Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego  
w Szreniawie, członka Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego, któ-
ry przedstawił swoje rozważania 
o sposobie, w jaki należy postrze-
gać mikroregiony etnograficzne oraz 
o tym, jak ważne jest pielęgnowanie 
tradycji w swojej "Małej Ojczyź-
nie", miejscu, w którym żyjemy. Po 
wykładzie nastąpiło ogłoszenie wy-
ników konkursu plastycznego "Kon-
tynuujemy tradycję" oraz wręczenie 
upominków laureatom. Po atrakcjach 
dla ducha przyszedł czas na coś dla 
ciała - mianowicie na degustację re-
gionalnych potraw, które przygoto-
wały Panie z KGW z Zakrzewka. 
Stoły uginały się od przysmaków a 
goście zajadali się  pyrkami z gzikiem 
i olejem lnianym, popijali kompo-
tem z korbola i raczyli swoje pod-
niebienia zupą z kwaśnych listków. 
Długo by wymieniać inne specjały, 
które znalazły się w degustacyjnym 
menu; wszystkim bardzo smakowało, 
a Panie z radością wydawały kolejne 
porcje. Graniu i śpiewom nie było 
końca... na tym zakończyliśmy piąt-
kową część 44 Biesiady Koźlarskiej.  
Sobotni dzień, mimo że nie najcie-
plejszy, przywitał nas pięknym słoń-
cem. Uczestnicy oraz goście zebrali 
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się w kościele farnym na uroczystej 
eucharystii, która sprawowana była 
w intencji muzyków ludowych. Pięk-
na muzyczna oprawa przygotowana 
przez groczy oraz wyjątkowa atmos-
fera na długo zapadnie w pamięć 
uczestniczących w niej wiernych. Po 
mszy uformował się korowód, który 
wzorem lat ubiegłych przeszedł pod 
pomnik Karola Wojtyły, by uczcić 
pamięć polskiego Papieża. Po odegra-
niu "Barki" uczestnicy skierowali swe 
kroki w kierunku Rynku, na którym 
przed namiotem biesiadnym powitał 
ich Włodarz miasta gminy Zbąszyń 
- Pan Burmistrz Tomasz Kurasiński  
w towarzystwie Dyrektor Zbąszyń-
skiego  Centrum Kultury - Pani Ka-
tarzyny Kutzmann - Solarek. Po uro-
czystym powitaniu oraz tradycyjnym 
częstowaniu chlebem i solą rozpoczę-
ła się biesiadna część w sercu miasta. 
Zebrani podziwiali występy zespołów 
"Wesele Przyprostyńskie" oraz "Ko-
ziołki Przyprostyńskie" a także mieli 
okazję poznać folklor ziem górskich, 
który przywieźli ze sobą znamienici 
muzycy z kapeli góralskiej "Istebna" 
z Istebnej. Po występie gości z połu-
dnia Polski przyszedł czas na długo 
wyczekiwany moment, którym było 
ogłoszenie wyników Konkursu na 

Młodego Muzyka Ludowego. Jury po 
wysłuchaniu 63 prezentacji przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia:
Grand Prix Burmistrza Zbąszynia  
otrzymała Natalia Śliwa grająca na 
koźle ślubnym. 
 
Nagroda Mistrz i Uczeń  przypadła 
Mistrzowi Janowi Prządce i Piotro-
wi Bimkowi.
  
W kategorii kozioł do 14 lat:
I miejsce – Oliwier Niemiec
II miejsce – Piotr Bimek
oraz ex aequo 
II miejsce - Martyna Kostera
III miejsce – Łukasz Piątek

Wyróżnienie – Arkadiusz Drozda,  
Dominik Kierecki

W kategorii kapela koźlarska do 
14 lat:
I miejsce – Kapela koźlarska rodzeń-
stwa Bimków (Piotr Bimek - kozioł 
weselny, Maja Bimek - skrzypce)
II miejsce - Kapela braci Drozdów 
(Adrian Drozda - kozioł weselny, 
Arkadiusz Drozda - skrzypce)
III miejsce – Kapela "Ze sini" (Łu-
kasz Piątek - kozioł, Justyna Trze-
śniewska - skrzypce, Weronika Śliwa 

- klarnet Es) 
Wyróżnienie - Kapela koźlarska 
GOK Siedlec (Dominik Kierec-
ki - kozioł weselny, Julia Brudło - 
skrzypce)

W kategorii kapela koźlarska  od 
15 do 18 lat:
I miejsce – Kapela kozła ślubnego  
(Natalia Śliwa - kozioł ślubny, Robert 
Bielaszewski - mazanki)
II miejsce – "Formacja Kozioł" (Olga 
Lauba - kozioł weselny, Bartosz Kluj 
- skrzypce, Maksymilian Chwałkow-
ski - klarnet Es)

Wyróżnienie  
- Kapela Koźlarska Piotra Bimka 
z Dąbrówki  Wlkp. (Piotr Bimek 
- kozioł weselny, Julita Jędrzejczak - 
skrzypce, Kornelia Kleszka - klarnet 
Es) 
- Kapela "Kargusie" (Filip Poniedzia-
łek - kozioł weselny, Martyna Koste-
ra - skrzypce, Kacper Poniedziałek 
- klarnet Es)

W kategorii kapela koźlarska 19 do 
25 lat wyróżnienie otrzymała Kape-
la koźlarska "Drajka" (Adam Kno-
bel - kozioł weselny, Karolina Kocik 
- skrzypce)
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W kategorii solista na koźle od 15 
do 18 lat:
I miejsce –  Łukasz Molenda - kozioł 
weselny oraz ex aequo
I miejsce –  Olga Lauba - kozioł 
weselny
 
W kategorii solista na koźle po-
wyżej 18 roku życia  wyróżnienie 
otrzymał Adam Knobel grający na 
koźle weselnym.

W kategorii klarnet Es do 14 lat:
I miejsce – Weronika Śliwa 
II miejsce – Hubert Wittke
III miejsce – Zosia Łochowicz
oraz ex aequo
III miejsce - Kamila Kostera 
Wyróżnienie - Marta Mania 

W kategorii klarnet Es od 15 lat:
I miejsce – Maksymilian Chwałkow-
ski 
II miejsce – Łukasz Molenda
III miejsce - Kornelia Kleszka 
Wyróżnienie – Kacper Poniedziałek 
 
W kategorii skrzypce, mazanki  
do 14 lat:
I miejsce – Justyna Trześniewska 
oraz ex aequo 
I miejsce – Wiktoria Silska
II miejsce – Adrian Drozda
III miejsce - Karolina Łochowicz 
oraz ex aequo 
III miejsce - Martyna Kostera

Wyróżnienie - Martyna Mania, Julia 
Brudło

W kategorii skrzypce, mazanki 
od 15 lat:
I miejsce –  Kinga Grychta
II miejsce – Robert Bielaszewski
oraz ex aequo
II miejsce – Bartosz Kluj
III miejsce - Marta Kokocińska 
Wyróżnienie - Kinga Śmiałek
 
W kategorii śpiewacy ludowi 
do 15 lat: 
I miejsce – Martyna Kostera
oraz ex aequo
I miejsce – Dominik Kierecki
II miejsce – Kamila Kostera
III miejsce – Arkadiusz Drozda 
oraz ex aequo III miejsce - Hubert 
Wittke

Wyróżnienie – Karolina Łocho-
wicz, Zuzanna Młynarczak

W kategorii śpiewacy ludowi od 16 
lat nagrodę przyznano Natalii Śliwie. 
W konkursie była jeszcze jedna 
kategoria wyłącznie dla skrzypa-
czek i skrzypków, w której nagro-
dę przyznawało niezależne Jury 
złożone z uczniów ŚP Leonarda 
Śliwy, zmarłego muzyka ludowego  
i regionalisty, popularyzatora muzy-
ki koźlarskiej, mistrza wielu pokoleń 
muzyków. W tym roku Jury w skła-

dzie: Katarzyna Obst oraz Martyna 
Żurek Nagrodę im. Leonarda Śliwy 
przyznało Wiktorii Silskiej. 
Po ogłoszeniu wyników konkursu, 
gratulacjach i prezentacjach laureatów 
przyszedł czas na prezentacje innych 
zaproszonych gości, wśród których 
znalazły się rozmaite kapele koźlar-
skie 
i dudziarskie z wszelkich zakątków, 
w których instrumenty te występują. 
Nie zabrakło także podziękowań za 
kultywowanie tradycji oraz reprezen-
towanie Gminy Zbąszyń. Biesiadni-
cy raczyli się muzyką i celebrowali 
to ludowe święto, jakim niewątpliwie 
jest Biesiada Koźlarska. Zwieńcze-
niem drugiego dnia była potańcówka, 
która potrwała do późnych godzin 
nocnych. Choć 44. Biesiada Koź-
larska - "Gwarum śpiywano, gwa-
rum godano" już za nami z radością 
wypatrujemy przyszłorocznej, ju-
bileuszowej edycji. Pielęgnując lo-
kalne tradycje pielęgnujemy pamięć  
o przodkach, którzy przekaza-
li nam w spadku swoją kulturę, 
dzięki temu oni nadal żyją w nas. 
Jeśli ktoś czuje niedosyt ludowego 
grania, z przyjemnością informuje-
my, że 23.11.2018 o godzinie 20.00 
na sali Zbąszyńskiego Centrum Kul-
tury odbędzie się "Trzecio Zbunszyń-
sko Potańcówka na Dechach", 
na którą serdecznie zapraszamy! 

Martyna Żurek 
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22 października muzycy ludowi: 
Bernard Frącek, Jan Prządka, Adam 
Kaiser i Martyna Żurek gościli na  
III Gali Niematerialnego Dziedzic-
twa Kulturowego w Starej Oranżerii  
w Łazienkach Królewskich. 

Powodem ich obecności w stoli-
cy był wpis “Tradycji Dudziarskich 
w Wielkopolsce” na Krajową Listę 
Niematerialnego Dziedzictwa Kultu-
rowego. Podczas Gali prof. Magdalena 
Gawin Wiceminister Kultury, General-

ny Konserwator Zabytków oraz Bar-
tosz Skaldawski po. Dyrektora NID 
wręczyli depozytariuszom decyzje 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego o wpisie na listę. Jan Prządka 
oraz Martyna Żurek aktywnie uczestni-
czyli w pracach nad wnioskiem, który 
musiał zostać złożony aby ubiegać się  
o wpis. Reprezentowali oni region 
koźlarski, a wspólnie z nimi nad final-
nym brzmieniem dokumentu pracowa-
li eksperci oraz muzycy z pozostałych 

Zbąszyńscy koźlarze w warszawskich Łazienkach Królewskich 

dudziarskich mikroregionów. Wpis to 
wielka nobilitacja dla całej Braci Koź-
larskiej i sygnał, że tradycje, które na 
naszym terenie są kontynuowane przez 
muzyków, tancerzy i śpiewaków mają 
ogromne znaczenie dla całej polskiej 
kultury. Kolejnym celem, jaki stawia 
przed sobą zespół pracujący nad wnio-
skiem jest uzyskanie wpisu na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Martyna Żurek 

11 października wychowankowie 
Pani Anny Siedlarz, uczniowie 
klasy 4F Szkoły Podstawowej im. 
Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, 
uczestniczyli w zajęciach wiedzy  
o naszym regionie, które przygoto-
wała i przeprowadziła pracownica 
Zbąszyńskiego Centrum Kultury, 
Martyna Żurek. Tematem przewod-
nim spotkania była gwara, która - jak 
się okazało - wcale nie jest taka trud-
na do zrozumienia, a niektóre wyrazy 
i określenia gwarowe nadal są znane 
i używane. Co ciekawe - nawet przez 
najmłodszych! Uczniowie mieli oka-
zję m.in. dowiedzieć się jak kiedyś lu-
dzie żyli, czym się zajmowali, a także 
dlaczego w naszej gwarze tak dużo 
zapożyczeń z… języka niemieckiego. 
Kolejne zajęcia już w przygotowaniu,  
a tematem przewodnim następnego 
spotkania będą... żeby nie psuć nie-
spodzianki, opowiemy o tym w kolej-
nej relacji! 

Martyna Żurek

Podróż w czasie w szkolnej klasie
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Sekcja Bokserska Klubu Obra Zbąszyń

Pierwsze uderzenie
Początki zbąszyńskiego boksu to lata 
siedemdziesiąte ubiegłego wieku. 
Inicjatorem pięściarstwa był Antoni 
Kańduła, który rozkręcał bokserską 
pasję w Klubie Obra Zbąszyń już od 
roku 1974. Pierwszym trenerem zbą-
szyńskiej sekcji bokserskiej był Zbi-
gniew Szułczyński, wspierany przez 
Mariana Akonoma. Sekcja działała 
prężnie do roku 1992 integrując za-
wodników amatorów oraz fanów 
pięściarstwa. Wśród wychowanków 
Obry znaleźli się między innymi Ma-
rek Hutek, Marek Marchlewski, Grze-
gorz Łata, Dariusz Mańczak, Michał 
Koza, Jarosław Hoffman, Zbigniew 
Akonom, Roman Piskorski, Jacek 

Zwoliński, Grzegorz Łata, Marek 
Bock, Grzegorz Szulczyk, Michał 
Dominik, Tomasz Bartczak czy Rafał 
Obrembalski. Likwidacja Wojewódz-
kich Federacji Sportu, które finan-
sowały między innymi działalność 
sekcji, zagasiła pasję entuzjastów na 
kilkanaście lat. 

Powrót zbąszyńskich pięściarzy 
i narodziny kobiecego boksu
W 2005 roku pojawiła się inicjatywa 
powrotu do boksu w Zbąszyniu, jej 
autorami są Zbigniew Akonom i Mi-
chał Dominik. Ciężka praca, spore 
doświadczenie na ringu i wiara w suk-
ces obu Panów pozwoliła stopniowo 
odbudować pozycję pięściarzy Obry 

nie tylko w skali województwa, ale 
również kraju. Po kilku latach pojawi-
ły się pierwsze medale z mistrzostw 
Polski. Wyjątkowym zainteresowa-
niem  dyscyplina zaczęła cieszyć się 
wśród dziewczyn, które nie ustępują 
zaangażowaniem i poświeceniem płci 
męskiej na ringu. 
Druga odsłona Zbąszyńskich Pięści 
zdecydowanie jest bardziej owocna w 
sukcesy, bezkompromisowo świadczą 
o tym choćby tegoroczne wyniki:

Natalia Żybura - srebrny medal
Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska 
Kobiet w Boksie (Gliwice 2018)

Filip Masiewicz - brązowy medal
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów 
w Boksie (Poznań 2018)

Nikodem Kamrowski - złoty medal
Międzynarodowy Mecz Bokserski 
Wielkopolska vs Niemcy (Poznań 
2018), piąte miejsce na Mistrzo-
stwach Polski Młodzików w boksie 
olimpijskim

Mateusz Żybura - brązowy medal
Mistrzostwa Wielkopolski Kadetów 
w Boksie Olimpijskim.

Treningi sekcji bokserskiej odby-
wają się w poniedziałki, środy i 
piątki o godzinie 17.00 w sali przy 
ulicy Gimnastycznej. Zapraszamy 
zainteresowanych!Zwycięstwo Michała Dominika ówczesnego zawodnika OBRY Zbąszyń, dzisiaj trenera sekcji
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W sobotę, 20 października 2018r. 
w hali sportowej „Zbąszynianka” 
odbył się 12. Memoriał Bokserski 
im. Z. Szułczyńskiego i M. Akono-
ma. Uroczystego otwarcia impre-
zy dokonał Burmistrz Zbąszynia 
Tomasz Kurasiński, który życzył 
uczestnikom powodzenia w swoich 
walkach. Powitania zawodników 
dokonał także Zbigniew Akonom, 
Wiceprezes ds. boksu Klubu Spor-
towego „Obra” Zbąszyń. 

Aby wziąć udział w dwunastej 
edycji Memoriału Bokserskiego im. 
Z.Szułczyńskiego i M. Akonoma w 
naszej hali stawiło się 94 zawodni-
ków. Do Zbąszynia przyjechali bok-
serzy z klubów: Ziętek Team Kalisz,  
Szamotuły Boxing Team,  Sparta 
Złotów,  SW Gostyń, AS Czaprowicz 
Gniezno, KKS SW Poznań,  Boxing 
Zielona Góra , KS Boks Kolsko, 
WKS Sokół Piła, SW Rawicz, Copa-
cabana Konin,  Orkan Gorzów, Adre-
nalina Wrocław, Polonia Leszno, KS 
Warta Śrem, Boks Poznań, KS Sule-
chów, KS Prosna Kalisz, Kaczor Boks 
Team. Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć reprezentantów z sekcji K.S. Obra 
Zbąszyń. Głównymi sędziami za-
wodów byli: Supervisor – Zbigniew 
Kaczmarczyk, Delegat ITO – Albin 
Pudlick natomiast funkcję sędziów 
ringowych pełnili: Piotr Wojcieszak, 
Zenon Dyc, Czesław Trusiński, To-
masz Matela, Rafał Bałachowski. 

Natalia Żybura, Nikodem Kamrow-
ski oraz Mateusz Obudziński to trójka 
reprezentantów Klubu Sportowego 
"OBRA" Zbąszyń, która stoczyła po-
jedynki przed własną publicznością. 
Miejscowi zawodnicy pokonali swo-
ich przeciwników. Dodatkowo Na-
talia Żybura i Nikodem Kamrowski 
otrzymali nagrodę od Kierowników 
Kadry Wielkopolskiej za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju wybrany został 
Wojciech Góźniczak z KS BOKS Po-
znań. 

Po każdej walce sędzia wręczał 
uczestnikom dyplomy oraz specjalne 
okolicznościowe medale ufundowane 
przez Zbąszyńskie Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji. Oprócz walk 
memoriałowych odbyły się również 

sparingi. Spikerem turnieju był do-
skonale znany zbąszyńskiej publicz-
ności Mariusz Frąckowiak natomiast 
o oprawę artystyczną wydarzenia 
zadbał zespół taneczny REGO. Or-
ganizatorami wydarzenia byli: Klub 
Sportowy Obra Zbąszyń oraz Zbą-
szyńskie Centrum Sportu, Turystyki i 
Rekreacji.  
Przedstawiamy zestawienie walk i końco-
we wyniki: 
Kadetki 
Waga 48 kg 
1.Wiktoria Moskaljuk „KS Sulechów „ vs Julia 
Kabzińska „Ziętek Team Kalisz 0 : 3 
Waga 63 kg 
2.Anastazja Tomasz Sparta Złotów: vs Wiktoria 
Florkiewicz Szamotuły Boxing Team AB 1 
Waga 80 kg 
3.Żybura Natalia „Obra Zbąszyń” vs Julia Dur-
kiewicz „Ziętek Team Kalisz” 2 : 1 

Młodzik 
Waga 46 kg 
4.Przybylski Krzysztof „Sokół Piła” vs Kra-
marz Aleks „Orkan Gorzów” 0 : 3 
5.Paszyński Maksymilian „SW Rawicz „vs Za-
padka Patryk „Orkan Gorzów” 3 : 0 
Waga 52 kg 
6.Nikodem Kamrowski „Obra Zbąszyń” vs Pa-
tryk Stachowiak „Szamotuly Team 3 : 0 
Waga 62 kg 
7.Bednarski Dominik „KS Sulechów” vs Czy-
żewicz Eryk „KS Boks Kolsko” 0 : 3 
Waga 65 kg 
8.Wawrzyniak Albert „Polonia Leszno” vs 
Kuba Rysiukiewicz „Kaczor Boks Wałb.3 : 0 
Waga 76 kg 
9.Kowalczyk Łukasz „Orkan Gorzów” vs Wie-
czorek Adrian „Szamotuły Boxing Team” 0 : 3 

Kadeci 
Waga 54 kg 
10.Gorzkiewicz Piotr „Sparta Złotów vs Julian 
Witkowski „Copacabana Konin” 0 : 3 
Waga 57 kg 
11.Szydlak Marcin „Sokół Piła” vs Damian 
Gawłowski „Ziętek Team Kalisz” 3 : 0 
Waga 60 kg 
12.Eryk Bukowski „ SW Gostyń” vs Karol Ma-
tysiak „Ziętek Team Kalisz” 3 : 0 
13.Stężycki Artur „SW Gostyń” vs Sosnowski 
Łukasz „Boxing Z. Góra” 3 : 0 
14.Kożyszczak Dawid „AS Czaprowicz Gnie-
zno” vsAdrian Buda „Orkan Gorzów”2 : 1 
Waga 66 kg 
15.Jakub Przeszak „Adrenalina Wrocław” vs 
Szydłówski Kamil „Sparta Złotów” 3 : 0 
Waga 70 kg 
16.Maksymilian Szymański „Warta Śrem” vs 
Miłosz Zięba „Copacabana Konin” 3 : 0 
Waga 75 kg 
17.Norbert Kusz „Ziętek Team Kalisz” vs Czer-
wiński Kacper „Sparta Złotów” 1 : 2 
Waga 80 kg 
18.Sebastian Kusz „Ziętek Team Kalisz” vs 
Drywa Oskar „KKS SW Poznań” 0 : 3 

19.Pera Nikodem „KKS SW Poznań” vs Mar-
cel Ratajski „AS Czaprowicz Gniezno” 0:3 

Seniorki 
Waga 50 kg 
20.Olga Michalska „Ziętek Team Kalisz” vs 
Sylwia Lewandowska „KKS SW Poznań 3:0 
21.Zuzanna Misiak „SW Gostyń” vs Dominika 
Cejba „Szamotuły Boxing Team” 3 : 0 
Waga 60 kg 
22.Maria Jackowska „SKF Boxing Z.Góra „ 
vsMagdalena Sochowicz „Adrenalina Wr. 3 : 0 
Waga 62 kg 
23.Aleksandra Rybak „SKF Boxing Z.Góra „ 
vs Martyna Lorek „SW Rawicz 0 : 3 

Juniorzy 
Waga 60 kg 
24.Szpakowicz Filip „Sokół Piła” vs Łaniecki 
Dawid „KS Boks Kolsko RSC 3 
Waga 64 kg 
25.Matuszak Marcin „Sparta Złotów” vs Go-
spodarek Remigiusz „Sparta Złotów” 0 : 3 
Waga 69 kg 
26.Łukaszyn Adrian „KS Boks Kolsko” vs Ma-
riusz Kożyszczak AS Czaprowicz AB 2 
27.Kacper Bieliński „Boxing Z.Góra” vs Gra-
cjan Iwaniuk „Adrenalina Wrocław” 3 : 0 
Waga 75 kg 
28.Grabowski Miłosz „KS Prosna Kalisz” vs 
Góżniczak Wojciech „Boks Poznań” 0 : 3 

Seniorzy 
Waga 64 kg 
29.Obudziński Mateusz „Obra Zbąszyń” 
vsKielaszewski Hubert „Polonia Leszno” 3 : 0 
Waga 69 kg 
30.Jakubiak Marcin „KKS SW Poznań” vs Ko-
towski Adrian {niezrzeszony) RSC1 
Waga 75 kg 
31.Nowicki Tomasz „Szamotuły Boxing Team” 
vs Patryk Flis „Copacabana” 3 : 0 
Waga 81 kg 
32.Klemba Kacper „KS Boks Kolsko” vs Sie-
jek Andrzej „Warta Śrem” 3 : 0

Punktacja klubowa zawodów:

1.Ziętek Team Kalisz - 18 pkt 
2.Szamotuły Boxing Team - 16 pkt 
3.Sparta Złotów - 16 pkt 
4.KS Obra Zbąszyń - 12 pkt 
5.SW Gostyń - 12 pkt 
6.AS Czaprowicz Gniezno - 12 pkt 
7.KKS SW Poznań - 12 pkt 
8.Boxing Zielona Góra - 12 pkt 
9.KS Boks Kolsko - 12 pkt 
10.WKS Sokół Piła - 10 pkt 
11.SW Rawicz - 8 pkt 
12.Copacabana Konin - 8 pkt 
13.Orkan Gorzów - 8 pkt 
14.Adrenalina Wrocław - 8 pkt 
15.Polonia Leszno - 6 pkt 
16.KS Warta Śrem - 6 pkt 
17.Boks Poznań - 4 pkt 
18.KS Sulechów - 4 pkt 
19.KS Prosna Kalisz - 2 pkt 
20.Kaczor Boks Team - 2 pkt

Anna Wójcik

12. Memoriał Bokserski im. Z. Szułczyńskiego i M. Akonoma
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W niedzielny poranek grubo ponad 
tysiąc biegaczy w wieku od 3 do 77 
lat zgromadziło się przy Zbąszyńskim 
Centrum Sportu i Rekreacji, aby rywa-
lizować na trasie 31. Biegu Zbąskich. 
12. Półmaraton dookoła Jeziora Błędno 
okazał się drugim co do wielkości bie-
giem w historii tych zawodów. Trasę 
Biegu Głównego w niedzielne popo-
łudnie pokonało 650 biegaczy z całego 
kraju. Niesamowita energia i uśmiech 
to cechy, które dominowały u zawod-
ników tuż przed startami. Jako pierw-
si rywalizowali najmłodsi – dzieci w 
wieku nawet 3 lat, które pokonywały 
dystans około 100m, aby sięgnąć po 
swoje pierwsze medale w przygodzie 
ze sportem. Warto wspomnieć, że mo-
gliśmy oglądać niesamowite pojedynki 
biegowe i walkę do ostatnich metrów. 
Dzieci z Gminy Zbąszyń miały okazję 
zmierzyć się nie tylko między sobą, ale 
także z licznym gronem przyjezdnych 
młodych adeptów, co dodawało dużego 
smaku rywalizacji.
Punktualnie o godzinie 12:00 ponad 
650 biegaczy stanęło na starcie półma-
ratonu, gotowych podjąć wyzwanie i 
przebiec dystans 21 097,5 m. Pogoda 
sprzyjała. Mimo wcześniejszych desz-
czowych prognoz od początku dnia 
utrzymywała się słoneczna aura z de-
likatnym wiatrem. Od zakończenia 

biegów młodzieżowych minęło zaled-
wie kilka chwil, gdy pierwsi biegacze 
zaczęli pojawiać się na linii mety. W 
kategorii mężczyzn najszybszy okazał 
się Andrzej Starzyński z Kurowa w Lu-
belskiem. Zwyciężył z czasem 1:11:20, 
co nie jest rekordem tej trasy, jednak 
wystarczyło, aby spokojnie wyprzedzić 
drugiego na mecie Adama Marysiaka 
z Kożuchowa.
„Na trasie panowała bardzo miła at-
mosfera. W każdej wsi było sporo osób 
zainteresowanych biegiem, kibiców, 
wszyscy klaskali. (…) Na 15. Kilome-
trze dogonił mnie jeden z zawodników. 
Kilka kilometrów biegliśmy razem, 
jednak na 2 km przed metą mocno 
przyspieszyłem i uciekłem.” – powie-
dział Andrzej Starzyński, zwycięzca.
Wśród Pań klasyfikację zdominowa-
ła szczecinianka Paulina Grzegórzek, 
która o ponad półtorej minuty wyprze-
dziła rywalkę Sandrę Nowak z Zielonej 
Góry. Czas zwyciężczyni to 1:20:59, 
która tym samym pobiła swój rekord 
życiowy. Warto wspomnieć, że Paulina 
w Zbąszyniu startowała po raz drugi i 
po zeszłorocznym brązowym medalu, 
tym razem sięgnęła po zwycięstwo.
Zapytana o trasę i poziom organizacyj-
ny zawodów, odpowiedziała:
 „Jeżeli chodzi o organizację biegu to 
jest rewelacyjna pod każdym wzglę-

dem. Trasa bardzo dobrze przygotowa-
na i zabezpieczona. Kibiców mnóstwo 
na trasie. Szczerze mówiąc, chyba le-
piej być nie może.” 
Najmłodsi mieli okazję wziąć udział w 
losowaniu wielu atrakcyjnych nagród, 
a warunkiem uczestnictwa było… 
ukończenie biegu i wrzucenie karteczki 
z nazwiskiem. Na trasie biegu główne-
go biegacze mieli do dyspozycji wiele 
punktów odżywczych. Po minięciu 
linii mety, każdy z nich otrzymywał 
pamiątkowy medal w kształcie licz-
by 31. Tradycyjna grochówka, placek 
drożdżowy, grill, a co ciekawe także 
makaron wegetariański dla tych, którzy 
mięsa nie jedzą to menu tegorocznej 
strefy cateringu. Jak dodamy do tego 
lemoniadę oraz inne napoje regene-
racyjne to lista benefitów płynących 
z udziału w Biegu Zbąskich robi się 
długa. W trakcie imprezy odbywały się 
warsztaty z malowania twarzy dla naj-
młodszych, można było także zapytać 
o poradę dietetyczną w strefie FitApe-
tit. Całość uświetniały występy cheer-
leaderek oraz zespołów tanecznych.
Bieg Zbąskich to kawał historii dla 
Zbąszynia. Cieszy, że z roku na rok 
każda kolejna edycja pisze swoją wła-
sną. Nowi uczestnicy, nowi zwycięzcy, 
którzy później z sentymentem wspomi-
nają miasto. Już teraz warto zadać so-

31. Ogólnopolski Bieg Zbąskich za nami!
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bie pytanie, co zrobić, aby w kolejnej 
edycji złamać „magiczną” barierę 800 
biegaczy na trasie. Tę kwestię zostaw-
my jednak organizatorom, oni z pew-
nością coś wymyślą.

WYNIKI
Zwycięzca: Andrzej Starzyński 1:11:20
Zwyciężczyni: Paulina Grzegórzek 1:19:57
Klasyfikacja generalna mężczyzn:
1. Starzyński Andrzej 1:11:20 (Kurów)
2. Marysiak Adam 1:12:15 (Kożuchów)
3. Wietecki Łukasz 1:13:02 (Poznań)

Klasyfikacja generalna kobiet:
1. Grzegórzek Paulina 1:20:59 (Szczecin)
2. Nowak Sandra 1:22:36 (Zielona Góra)
3. Maciąg Iwona 1:32:24 (Bolewice)

Klasyfikacje wiekowe mężczyzn
M18
1. Starzyński Andrzej 1:11:20 
2. Gołębiewski Sebastian 1:13:08 
3. Jankowski Dariusz 1:17:07
M30
1. Marysiak Adam 1:12:15
2. Wietecki Łukasz 1:13:02
3. Zagórny Marcin 1:13:25

M40 
1. Fornalik Przemysław 1:18:33
2. Janowski Arkadiusz 1:24:04
3. Fornalik Sławomir 1:24:39
M50
1. Sołtysik Andrew 1:24:20
2. Naparty Zbigniew 1:27:48
3. Ogrodowski Jarosław 1:29:24
M60
1. Kuczyński Piotr 1:36:34
2. Waligórski Ryszard 1:36:55
3. Urbańczyk Zdzisław 1:38:46
M70+
1. Rogowski Leszek 2:01:26
2. Porwich Henryk 2:02:27
3. Dawid Jerzy 2:19:46

Klasyfikacje wiekowe kobiet
K18
1. Nowak Sandra 1:22:36
2. Perz Emilia 1:33:52
3. Budziszewska Sandra 1:38:34
K30
1.Grzegórzek Paulina 1:20:59
2. Maciąg Iwona 1:32:24
3. Siedlarz Anna 1:39:44
K40
1. Kolecka Sylwia 1:32:25
2. Kościk Elżbieta 1:38:11
3. Pakulska Magdalena 1:39:56
K50
1. Perz Marzenna 1:44:20
2. Nawojska Joanna 2:04:16
3. Rudnicka Katarzyna 2:04:36

K60
1. Wachowska Alina 1:59:30
2. Jasinowska Emilia 2:07:36

Klasyfikacja „Gmina Zbąszyń”
Mężczyźni
1. Janowski Arkadiusz 1:24:04
2. Wróbel Marcin 1:28:06
3. Szczeciński Piotr 1:28:30

Kobiety
1. Siedlarz Anna 1:39:44
2. Utrata Rita 1:44:42
3. Brychcy-Nowak Paulina 1:45:32

Klasyfikacja „TKKF ŁABĘDŹ”
Mężczyźni
1. Nowak Grzegorz 1:29:51
2. Marchlewski Adrian 1:34:01
3. Tobys Łukasz 1:35:33
Kobiety
1. Utrata Rita 1:44:42
2. Brychcy-Nowak Paulina 1:45:32
3. Wachowska Patrycja 1:49:44

Mistrzostwa Polski Bibliotekarzy
1. Kotlarek Dawid 1:30:26
2. Horbowy Sławomir 1:32:35
3. Święs Wojciech 1:39:49

Klasyfikacja „Absolwenci ZS nr 1 w Zbą-
szyniu”
Mężczyźni
1. Mierzyński Szymon 1:28:52
2. Ciechorski Marek 1:32:21
3. Molenda Tomasz 1:34:01
Kobiety
1. Żybura Renata
2. Wachowska Patrycja 1:49:44
3. Wróbel Martyna 1:51:35

Najstarszy uczestnik: Porwich Henryk 
(77 lat) 2:02:27

BIEGI MŁODZIEŻOWE
2006
Chłopcy:

1. Dawid Olszewski
2. Patryk Kryś
3. Jeremiasz Bochniak

Dziewczynki:
1. Julia Białecka
2. Oliwia Orzechowska
3. Marika Napierała

2007
Chłopcy:

1. Kacper Zdzyniecki
2. Jakub Borowczak
3. Bartosz Kukawa

Dziewczynki:
1. Wiktoria Napierała
2. Klaudia Urbanek
3.Laura Białasik

2008
Chłopcy:

1.Oskar Kaczmarek
2. Igor Targosz
3. Antoni Jakubowski

Dziewczynki:
1.Łucja Wachowska
2.Maja Utrata
3.Julia Kleszcz

2009
Chłopcy:

1. Alex Ranecki
2. Nikodem Nowicki
3. Igor Bujnowski

Dziewczynki:
1. Anita Dynowska
2. Lena Wośko
3. Agata Gendera

2010
Chłopcy:

1. Oskar Lisek
2. Dawid Gostyński
3. Jan Rzepa

Dziewczynki:
1. Maja Guzman
2. Ewa Soboń
3. Antonina Kupińska

2011
Chłopcy:

1. Michał Skrzypczak
2. Franciszek Kornyło
3. Cyprian Fleischer

Dziewczynki:
1. Marta Kwiatkowska
2. Samanta Ostoj
3. Przybysz Iga

2012
Chłopcy:

1. Maciej Mańkowski
2. Antek Sawicki
3. Tymon Śmierzchała

Dziewczynki:
1. Maja Miśkiewicz
2. Wiktoria Korbanek
3. Maja Piosik

2013
Chłopcy:

1. Szymon Prętki
2. Nikodem Słowiński
3. Karol Ratajczak

Dziewczynki:
1. Karina Pielichowska
2. Nina Bujnowska
3. Maja Rugała

2014 i młodsi
Chłopcy:

1. Szymon Nowak
2. Krystian Fleischer
3. Nowicki Bartosz

Dziewczynki:
1. Wiktoria Iwanicka
2. Zuzanna Zboralska
3.Maja Bielaszewska

Anna Wójcik



OTWARTE MISTRZOSTWA ZBĄSZYNIA W TENISIE STOŁOWYM
W sobotę, 3 listopada, w „Zbąszy-
niance” odbyły się Otwarte Mi-
strzostwa Zbąszynia w Tenisie Sto-
łowym. Frekwencja w zawodach 
była jak zwykle imponująca. W im-
prezie udział wzięło 56 uczestników, 
w tym jedna kobieta, która wystar-
towała wspólnie z mężczyznami. 

Gościliśmy przedstawicieli z nastę-
pujących miejscowości: Komorniki, 
Wijewo, Świebodzin, Babimost, Ry-
dzyna, Sulęcin, Lubniewice, Nowy 
Tomyśl, Łagów, Błotnica, Radomierz, 
Kuślin, Opalenica, Trzciel, Miedzicho-
wo, Sulechów, Podmokle, Leszno, Po-
niec, Perzyny, Przyprostyni i Zbąszy-
nia. Duża część zawodników to stali 
uczestnicy naszej cyklicznej imprezy. 
Cieszy fakt, że każdego roku pojawiają 

się debiutanci, którzy prezentują wyso-
kie umiejętności sportowe. 

Rozgrywki toczyły się w czterech 
kategoriach wiekowych: młodzieżo-
wa rocznik 2003-2005, młodzieżowa 
rocznik 2006 i młodsi, mężczyźni do 
lat 45 oraz mężczyźni powyżej 45 lat. 
W trzech kategoriach pojedynki to-
czyły się w grupach, systemem każdy 
z każdym, w najliczniej obsadzonej 
kategorii do lat 45 przyjęto system 
rosyjski. Do zwycięstwa w każdym 
pojedynku zawodnicy potrzebowali 
trzech wygranych setów. 
Kibice oglądali wiele ciekawych 
i zaciętych pojedynków, o wyni-
ku końcowym często decydować 
musiał piąty set. O wysokim i wy-
równanym poziomie uczestników 

świadczy fakt, że w kategorii do lat 
45 wystartowało dwóch zawodni-
ków, którzy zdecydowali się na ry-
walizację ze starszymi przeciwnika-
mi mogąc walczyć o zwycięstwo ze 
swoimi rówieśnikami. 

Na wszystkich uczestników czeka-
ły pamiątkowe dyplomy, na zakoń-
czenie  rywalizacji w każdej kategorii 
najlepsi otrzymali okolicznościowe 
statuetki. 

W sprawnym przebiegu imprezy 
pomagali lokalni animatorzy sportu 
oraz wolontariuszki z Liceum  im.  
Garczyńskiego, dziękujemy za zaan-
gażowanie. Organizatorem imprezy 
było Zbąszyńskie Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji.

Poniżej przedstawiamy klasyfikację 
końcową w poszczególnych katego-
riach:

Kategoria MĘŻCZYŹNI – ROCZ-
NIK 2006 I MŁODSI

1. Sebastian Ławecki /Wijewo/
2. Oliwier Ortyl / Komorniki/
3. Maciej Skrzypczak / Wijewo/
4. Mateusz Staśkiewicz /Wijewo/.

Kategoria MĘŻCZYŹNI – ROCZ-
NIK 2003 I MŁODSI

1. Miłosz Firlej /Wijewo/
2. Marcin Wolnik /Wijewo/
3. Daniel Graczyk /Babimost/
4. Brajan Skiba /Rydzyna/.

Kategoria OTWARTA DO  45 LAT 

1. Wojciech Walecki /Poniec/
2. Maciej Mikołajczak /Sulechów/
3. Mateusz Żelengowski /Świebodzin/
4. Szymon Starszak /Zbąszyń/.

Kategoria OTWARTA POW. 45 LAT 

1. Zbigniew Cybulski /Łagów/
2. Stanisław Kostyszak /Lubniewice/
3. Tomasz Lemanowicz /Babimost/
4. Dariusz Franc /Świebodzin/.

WYRÓŻNIENIE INDYWIDUALNE
Monika Barcińska /Sulęcin/.

Anna Wójcik


