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Sport w Osiecznej
W dniu 19 czerwca w sali gimnastycznej szkoły w Osiecznej odbyło się
spotkanie poświęcone realizowanemu przeze mnie projektowi "Sport
w Osiecznej".

Wśród uczestników znaleźli się:
zastępca burmistrza MiG Osieczna
Stefan Kusnierek, dr Stanisław Jęd-
raś, kanclerz PWSZ w Lesznie
Zbigniew Mocek, Zbigniew Haupt,
byli i obecni mieszkańcy Osiecznej,
uczniowie oraz kilku wyróżniających
się sportowców, w osobach: Tobia-
sza Musielaka, Dominika Kubery,
Jakuba Trillera, Wojciecha Pawela,
Mirelli Wróblewskiej i Zuzanny Li-
chej. 

Spotkanie, poprzedzone wie-
loma konsultacjami i wizytami w
Osiecznej, było ukierunkowane na
rekonstrukcję sportu, poprzez do-
świadczenia dwóch osób blisko po-
wiązanych z Osieczną: Eugeniusza
Adamczaka i Mieczysława Cho-
lewę. Z tego względu, miało cha-
rakter swego rodzaju "benefisu"
wspomnianych - Eugeniusza i Mie-
czysława.

Eugeniusz Adamczak urodził
się w Lesznie (1935). W 1945 r. był
uczniem IV klasy Szkoły Po-
wszechnej w Osiecznej. W 1952 r.
pracował jako księgowy w GS Sa-
mopomoc Chłopska w Osiecznej.
Studiował na Uniwersytecie Wroc-
ławskim, na Wydziale Nauk Przy-
rodniczych. Pełnił wiele kluczowych
funkcji, m. in. przewodniczącego
Rady Okręgowej ZSP we Wrocła-
wiu, naczelnego dyrektora Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich - Wy-
dawnictwo we Wrocławiu, dyrektora
Polskiego Przedsiębiorstwa Wy-
dawnictw Kartograficznych im. E.
Romera we Wrocławiu; także prze-
wodniczącego Społecznej Rady
"Panorama Racławicka". 

Jedną z Jego pasji był i jest
sport. Reprezentował Osieczną
(LZS Osa, 1952 - 1953) w Mistrzo-
stwach Gminy w szachach i tenisie
stołowym; był członkiem drużyny
piłki siatkowej (Adamczak E., Koło-
dziński L., Smektała H., Stępniew-
ski Z., Szwedek W., Urbański H.),
która zdobyła Mistrzostwo Powiatu
Leszczyńskiego drużyn LZS (1953).
W Lesznie (1951 - 1953) był człon-
kiem A - klasowej drużyny koszy-
kówki Polonia Leszno, oraz drużyny
tenisa stołowego Unii Leszno
(Adamczak E., Bagiński A., Bar-
czyński S.). W okresie studiów re-
prezentował AZS Uniwersytet
Wrocławski - w Mistrzostwach Aka-
demickich Tenisa Ziemnego (1953)
oraz w A - klasowej drużynie piłki
siatkowej (1953 - 1956). W latach
1970/1980-tych zaangażował się w
strukturach sportu profesjonalnego
- piłki koszykowej - będąc: człon-

nie (Zasadnicza Szkoła Zawodowa
i Technikum Elektryczne) oraz w
Poznaniu - na Wydziale Elektrycz-
nym Politechniki Poznańskiej
(1975).

Jego wczesne pasje sportowe,
ujawniły się już w Szkole Podsta-
wowej, którą reprezentował m. in. w
Zimowych Igrzyskach Harcerskich
w jeździe szybkiej i figurowej na lo-
dzie (brązowy medalista). Ranga
tych zawodów to Mistrzostwa Po-
wiatu i Leszna szkół podstawowych.
Kolejnymi osiągnięciami M. Cho-
lewy były: reprezentowanie Osiecz-
nej (LZS Osa) na zawodach
organizowanych przez LZS na tere-
nie gminy/powiatu/województwa, w
tym reprezentowanie powiatu w
drużynie piłki siatkowej w Mistrzo-
stwach Polski LZS w Osiecznej oraz
mistrzostwo powiatu w pchnięciu
kulą (1961/1962). Osieczną repre-
zentował również, będąc bramka-
rzem w drużynie piłki nożnej LZS
Osa. Jej skład był następujący:
Bartkowiak J., Basinski J., Cheliński
T., Cholewa Mieczysław - bramkarz,
Dudziak K., Fabiańczyk J., Flisi-
kowski E., Gaumer H., Guzikowski
R., Kaczmarek R., Kunze Ryszard -
kapitan - trener, Kunze S., Kustosz
W., Majewski A., Marcinkowski K.,
Mrówczyński S., Szczepaniak H.,
Urbaniak J.

Wyróżniające sukcesy, na skalę
międzynarodową osiągał w spor-
tach balonowych na ogrzane po-

kiem Zarządu Głównego PZKosz
(1976 - 1980), członkiem Zarządu
Wojskowego Klubu Sportowego
"Śląsk Wrocław" (1977 - 1983), oraz
przewodniczącym Zarządu Sekcji
Koszykówki WKS Śląsk (1979 -
1982). Był to okres wielu sukcesów
koszykarzy Śląska Wrocław. 

Mieczysław Cholewa, osiecz-
nianin od urodzenia (1941), był dru-
gim bohaterem spotkania. Ukończył
Szkołę Podstawową w Osiecznej,
dalej kontynuował edukację w Lesz-

wietrze. Wśród tychże było uczest-
nictwo w Mistrzostwach Europy:
(1988) Leszno, (1992) Belfort -
Francja, (1994) Mórska Subota -
Słowenia, (1996) Schielleiten - Au-
stria, (1998) Katrineholm - Szwecja,
(2000) Luksemburg, (2003) Alitus -
Litwa, (2007) Debreczyn - Węgry;
Mistrzostwach świata: (1995) Beat-
tle Creek, USA, (2002) Chatelle-
rault, Francja, (1999) Bad
Waltersdorf, Austria oraz Olimpia-
dach Sportów Lotniczych: (1997)

Ugrup-Turcja, (2001) Sevilla, Hisz-
pania. Był członkiem Kadry Narodo-
wej Sportów Balonowych w latach
(1995 - 1997). 

W 1959 r. M. Cholewa był współ-
założycielem WOPR. Powołanie
WOPR-u dotyczyło kąpielisk w
Boszkowie, Osiecznej oraz w Goła-
nicach. W 1961 r. był ratownikiem
na kąpielisku w Osiecznej. W latach
1977 - 1981 pracował społecznie w
OZPN w Lesznie, pełniąc funkcję
przewodniczącego Wydziału Gier i
Ewidencji oraz wiceprezesa
Związku. W analogicznym okresie

M. Cholewa pracował również w
Woj. Federacji Sportu w Lesznie - w
zakresie sportu młodzieżowego do-
tyczącego między innymi przygoto-
wania zespołów piłki nożnej do
Ogólnopolskich Spartakiad Mło-
dzieżowych.

W dyskusji - po wykładzie - z
udziałem E. Adamczaka i M. Cho-
lewy oraz: seniora R. Kunze, dr S.
Jędrasia, z-cy burmistrza S. Kuś-
nierka oraz S. Czajki, poruszano
takie problemy "trudnych począt-
ków", jak: miejsca treningów i za-
wodów w Osiecznej w latach 1950 -
1960, rola Domu Ludowego przy ul
Zamkowej 1, budowa boisk do p.
siatkowej oraz rzutni (kula/dysk) i
wyposażenia do skoków lekkoatle-
tycznych, trudności w zdobyciu piłek
do gier zespołowych, także w zdo-
byciu strojów sportowych i pomocy
GS w wyposażeniu osieckich spor-
towców, podróżowaniu wozami
konnymi na mecze do miasteczek w
powiecie leszczyńskim itp. Poru-
szono również (dr S. Jędraś, dyrek-
tor A. Głowacki, z-ca burmistrza S.
Kuśnierek) problem aktualnej b. do-
brej już infrastruktury sportowej w
Osiecznej, w tym boiska szkolne
oraz Orlik, i sukcesy sportu dzieci i
młodzieży w Osiecznej.

Przyjęta konwencja tego spotka-
nia nakazywała powiązanie zagad-
nień sportu z szeroko rozumianą
kulturą. Absolwentka Szkoły Pod-
stawowej w Osiecznej, Joanna
Szczepańska, swą grą na skrzyp-
cach wprowadziła w klimat kultury i
umiliła spotkanie.

Wyróżnieni absolwenci/ucznio-
wie sportowcy, zostali nagrodzeni
przez prowadzącego spotkanie
upominkami; natomiast bohaterom
spotkania E. Adamczakowi i M.
Cholewie, seniorowi sportowcowi R.
Kunze oraz dyrektorowi mgr A. Gło-
wackiemu w podziękowaniu wrę-
czono kwiaty. Współorganizatorem
spotkania było Towarzystwo Ziemi
Osieckiej.

LECHOSŁAW DWORAK

W Wojnowicach festynem rodzinnym powitano wakacje. Kulminacyjnym

punktem programu były dwa mecze piłkarskie. Emocje sięgały zenitu,

kiedy mamy zmierzyły się z dziećmi. Dzieci okazały się lepsze i mecz za-

kończył się wynikiem 5:1. Kiedy ojcom przyszło się zmierzyć z kawale-

rami w gronie kibiców znalazły się żony. Silny doping jednak nie pomógł.

Kawalerowie zwyciężyli 6:1. Podczas festynu częstowano słodkościami,

dzieci wspinały się na wóz strażacki, korzystały z możliwości malowania

paznokci. Zabawa była przednia.


