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Znowu zaiskrzyło
W działalność Koszykarskiego

Klubu Sportowego ISKRA
Osieczna od zawsze zaangażo-
wany był Henryk Chudobski, od lat
kojarzony ze szkołą w Osiecznej.
Choć początki jego kariery nau-
czycielskiej sięgają szkoły w
Świerczynie, gdzie przepracował
rok. Do dziś czuje sentyment do
tamtej szkoły i pewnie dlatego po-
stanowił wykorzystać nowoczesną
salę gimnastyczną i zaangażować
w swoją ulubioną dziedzinę sportu
także uczniów świerczyńskiej
szkoły.
A wszystko zaczęło się prawie

trzydzieści lat temu. Początkowo
Henryk Chudobski stworzył dru-
żynę, która była filią Polonii
Leszno.
- Pierwszą ligę rozegraliśmy

pod egidą Polonii – wspomina H.
Chudobski.
Ale już w tym okresie była pro-

wadzona kronika. Do tej pory stwo-
rzonych zostało pięć pokaźnych
ksiąg dokumentujących dokonania
młodych koszykarzy. Być może na
kartach kolejnej kroniki zostaną
dopisane dalsze wydarzenia.
Przez ISKRĘ przewinęło się już

tylu chłopców, że trudno ich zli-
czyć, ale w pamięci najlepiej zapi-
sał się rocznik 1971 i 1974, bo to
właśnie ci ludzie zdobyli za-
szczytne tytuły Wicemistrzów Pol-
ski. W roczniku 1974 byli: Maciej i
Damian Janowiczowie, Michał
Szymlet, Arek Jaroński, Dominik
Guzikowski, Zbyszek Prałat,
Adrian Nolbrzyk, Marcin Thiel,

W redakcji pojawił się Krzysztof Samolak z wiadomością, że
ISKRA znów gra i może warto odświeżyć pamięć dawnych
koszykarzy, którzy przed laty tak spektakularnie rozsławili
gminę. Zaraz przed oczami wyobraźni pojawiły się wspom-
nienia, bo w osieckiej szkole w gablotach, od kiedy pamię-
tam, były zdjęcia dumnych chłopców z medalami na
piersiach. Kilkanaście lat temu te zdjęcia były już lekko przy-
żółknięte, bo czasu upłynęło już trochę, ale „nasi chłopcy”
ciągle byli dumą szkoły, dumą gminy.

pan Henryk zre-
zygnował z prowa-
dzenia ISKRY.
Postanowił, że już
więcej do tego nie
wróci. Za dużo było
rzeczy, które roz-
praszały uwagę
trenera od prowa-
dzenia prawdzi-
wych treningów.
Pamiątki pozamy-
kał w kartonach, a
ISKRA pozostała
już tylko wspom-
nieniem. Ale koszykówki nie po-
rzucił.
- To jedna z mądrzejszych dys-

cyplin sportu, ogólnorozwojowa,
korygująca postawę ciała – tłuma-
czy.
Więc dalej prowadził na zaję-

ciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
naukę gry w „kosza”. Po kilku mie-
siącach jedna z grup zapragnęła
zagrać prawdziwy mecz.
- Pomyślałem: „Dlaczego nie?”

i zorganizowałem spotkanie z ko-
szykarzami z Leszna. Moi chłopcy
wygrali i chcieli więcej meczów.
Więc pojechaliśmy na rewanż do
Leszna. I znowu nasza wygrana.
To już był bodziec do działania. Za-
angażowali się rodzice, było kilka
spotkań, także przełomowych, bo
na jednym z nich pojawiło się tylko
kilka osób. Wydawało się, że jed-
nak nic z tego nie będzie i nagle na
spotkanie przyszli kolejni rodzice.
To wtedy wybrano prezesa klubu –
Annę Woźną. ISKRA została reak-
tywowana. A na pierwszym wal-
nym zebraniu okazało się, że ktoś
już zgłosił drużynę do rozgrywek –
relacjonuje trener.
Dariusz Bojek zaoferował, że

stworzy stronę internetową ISKRY,
która będzie promowała koszy-
kówkę na terenie gminy i nie tylko.
- Rzuciłem chłopaków na głę-

boką wodę, grają w lidze woje-
wódzkiej. Na razie przegrywają,
ale na to ich przygotowałem, ro-
dziców także. Ale widzę w tych
chłopcach potencjał i zaangażo-
wanie. Angażują się też rodzice.
Kiedyś jeden z ojców jechał z nami
na mecz i wiózł ze sobą blachę
placka. To ciasto zjedliśmy po
meczu. Od teraz zawsze mamy
jakiś słodki poczęstunek.
W ferie zimowe mieliśmy ty-

godniowe spotkania w sali sporto-
wej w Świerczynie, gdzie odbywały
się intensywne treningi. Ćwiczyli
też uczniowie szkoły w Świerczy-
nie, bo tam niedawno też została
stworzona drużyna, którą prowadzi
syn pana Henryka, student AWF.
- Chciałbym żeby ci chłopcy do-

cenili jaką mają świetną salę i
mogli realizować swoje zaintere-
sowania sportowe. Mam do tego
miejsca szczególny sentyment –
mówi – To ciężka praca, bo wy-
maga dużo wysiłku i czasu, ale
daje satysfakcję.
Henryk Chudobski od lat działa

społecznie poświęcając swoim ko-
szykarzom czas w wakacje, ferie i
weekendy. Jest doświadczonym
trenerem, więc trzymamy kciuki by
doprowadził po raz kolejny swoją
drużynę na szczyty.

ALDONA KORBIK

Iskra w 2011 roku

Jacek Samolak, Lech Maćkowiak,
Dominik Piaskowski.
- To byli młodzi chłopcy,

czwarta klasa szkoły podstawowej,
mieli po jedenaście lat, gdy zaczy-
nali treningi. Początkowo było wię-
cej chętnych, ale żeby osiągać
sukcesy potrzeba zapału i zaanga-
żowania. Wielu więc się wykru-
szyło. Pozostało dziewięć osób.
Zabrakło dwóch do drużyny.
H. Chudobski się nie zraził.

„Ściągnął” dwóch zawodników z
Leszna.
- Dominik Piaskowski i Lech

Maćkowiak – zmienili szkołę na
osiecką, pokochali koszykówkę,
zaprzyjaźnili się z chłopakami.
Często spotykam Lecha i innych
chłopaków, bo w każdy piątek są w
sali gimnastycznej w szkole w
Osiecznej i grają w koszykówkę.
Przyjaźń i wspólna pasja prze-
trwała ponad dwadzieścia lat, bo
wicemistrzami zostali w 1989 roku,
a trenowali wspólnie już wcześniej
– mówi.
Koszykarze z rocznika 1971 po

wicemistrzostwo kraju sięgnęli w
1986 roku. Byli wśród nich: Ma-
riusz Stajer, Jacek Chudziński, Ro-
bert Hyży, Artur Smolibowski,
Michał Dudziak, Tomek Tusień,
Rafał Szymański, Zbyszek Misz-
czuk, Robert Merta, Robert Bujak i
Krzysztof Samolak.
- Potrafili jeden decydujący

punkt zdobyć w ostatnich trzech
sekundach meczu. To są ogromne
emocje i dla nich i dla mnie, Do
dziś wszystko dokładnie pamię-
tam, każdą minutę meczu.
Tamci młodzi ludzie grali w cza-

sach, kiedy nie było
telefonów komórko-
wych, komputerów,
dostępu do inter-
netu i innych cieka-
wych rozrywek.
Koszykówka to była
ważna sprawa.
- Dziś mamy

łatwy dostęp do no-
winek technicz-
nych, a jednak
sport dalej może
być pasją.
Pięć lat temu

Iskra w 1989 roku ISKRA w 1986 roku


