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DRUK: TRANSMAR LESZNO

Ekipy podzielono na dwie
grupy. W grupie A zagrały TKM
Włocławek (w minionym sezonie
wicemistrz Polski w kategorii mło-
dzików starszych, obecnie to już
zespół kadetów), Polonia Leszno,
WSTK Wschowa i Iskra
Osieczna. W grupie B: Pyra Poz-
nań, Rawia Rawicz, Obra Ko-
ścian i UKS Mikst Międzychód.
Dla zespołów Polonii, Rawii,
Obry, Iskry był to ostatni spraw-
dzian przed ruszającymi właśnie
rozgrywkami wielkopolskich lig
kadetów i młodzików starszych.
W zespołach Obry i WSTK
Wschowa grało jednak kilku za-
wodników z rocznika 1997
(zatem starszych od tych, którzy
występowali w pozostałych dru-
żynach. Stąd Obra i WSTK za-
grały w trzydniowym turnieju
„poza konkursem” i po meczach
grupowych (niezależnie od zaję-
tych w swoich grupach miejsc)
zmierzyły się ze sobą o siódmą
lokatę. Wygrali kościaniacy
71:62. W pojedynkach o pozos-
tałe lokaty: o piąte miejsce Mikst
pokonał Iskrę 85:41, o trzecie
miejsce Rawia zwyciężyła Polo-
nię 57:45, o pierwsze miejsce
Pyra wygrała z TKM 97:77, re-
wanżując się (choć to małe po-

cieszenie) za porażkę z zespo-
łem z Włocławka w półfinale te-
gorocznych MP. Triumfatorom w
imieniu patrona turnieju puchar
wręczył poseł Łukasz Borowiak.
Na zakończeniu imprezy nie za-
brakło  przedstawicieli władz
gminy i powiatu. Organizatorzy
Osieckich Spotkań z Koszykówką
wręczyli pamiątkowe medale i
inne upominki sponsorom i przy-
jaciołom imprezy. Medale otrzy-
mały wszystkie zespoły startujące
w turnieju. Trzy najlepsze ekipy
dostały puchary (za drugie
miejsce od burmistrza Osiecznej,
za trzecie od dyrektora Zespołu
Szkół). Królem strzelców turnieju
został Michał Rybakowski z Obry
(91 pkt.). Wybranymi przez trene-
rów najlepszymi zawodnikami
drużyn byli w przypadku naszych
zespołów: , Polonia - Marcin
Cejba, Obra -  Stanisław Kiszka,
Iskra - Kacper Nitecki. Nagrody w
klasyfikacjach indywidualnych
ufundował poseł Borowiak. Na
zakończeniu turnieju pożegnano
czterech zawodników Iskry, któ-
rzy skończyli wiek młodzika star-
szego i przechodząc do kategorii
kadetów będą występowali w Po-
lonii Leszno.

Zwycięstwem Pyry Poznań zakończyły się IX Osieckie Spot-kania z Koszykówką. Tym razem patronem turnieju był Ma-ciej Zieliński, jeden z najlepszych w Polsce koszykarzy,wybitny zawodnik Śląska Wrocław i reprezentacji kraju, obec-nie poseł PO. O jego puchar w sali sportowej Zespołu Szkółw Osiecznej grało osiem zespołów młodzików starszych i ka-detów (roczniki 1998 i młodsze).

Spotkanie pod koszem

Rekordowa frekwencjaszachistów

Rywalizowali reprezentanci
Wieniawy Leszno, Korony-Raw-
bud Rawicz, Tęczy Kościan, So-
koła Włoszakowice, Gambitu
Bucz, Wieży Śmigiel, AZS i Na
Pięterku Poznań oraz niezrzeszeni
zawodnicy z Leszna i Osiecznej.

Turniej zorganizowany przez
Towarzystwo Ziemi Osieckiej, Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w
Osiecznej, Schronisko Młodzie-
żowe „Morena” w Osiecznej,
MMKSz „Wieniawa” w Lesznie
odbył się w Schronisku Młodzieżo-
wym „Morena” w Osiecznej. Walka
była zacięta, nie brakowało emocji.
Ostatecznie na pierwszym miejscu
uplasował się Wiktor Slavov z UKS
KSM Tęcza Kościan, drugie
miejsce zajął Marcin Pilzak z
MMKS Wieniawa Leszno, trzeci
był Dawid Niekraś z UKS KSM
Tęcza Kościan. Puchary i dyplomy
wręczył burmistrz Stanisław Gla-
piak oraz prezes TZO Stanisław

Lenartowicz. Specjalne nagrody
otrzymali też mieszkańcy gminy:
Mikołaj Marcinkowski i Piotr Heliń-
ski. Najmłodszym uczestnikiem był
sześcioletni Tobiasz Walkowski.

Tassilo von Heydebrand (1818-
1899) był wybitnym szachistą,
światowej sławy teoretykiem i ba-
daczem gry w szachy. Napisał
pierwszy podręcznik do gry w sza-
chy (1843 r.), zebrał i wydał (1886
r.) bibliografię szachową z całego
świata (około 3300 pozycji). Miesz-
kał i zmarł w Osiecznej, jest po-
chowany na cmentarzu ewan-
gelickim. Po śmierci Tassilo von
Heydebranda jego syn Heinrich
sprowadził z Niemiec do Osiecznej
całe archiwum i księgozbiór ojca.
Ta unikalna kolekcja zachowała się
w dużej części do dziś i znajduje
się w zbiorach Biblioteki Kórnickiej
PAN. Z bezcennej spuścizny Hey-
debranda korzystają badacze i
szachiści z całego świata.

Czterdziestu uczestników wzięło udział w IV Turnieju Sza-chowym im. Tasillo von Heydebranda pod patronatem bur-mistrza Stanisława Glapiaka.


