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DRUK: HAF LESZNO

Z wyróżnieniem

Prof. dr hab. Lechosław Dwo-
rak urodził się w 1945 roku w
Osiecznej k. Leszna. Odbył studia
w poznańskiej Uczelni Wychowa-
nia Fizycznego w latach 1962-
1966 uzyskując stopień magistra
wychowania fizycznego ze spe-
cjalnością, której dzisiaj odpo-
wiada fizjoterapia. Doktoryzował
się w 1974 r., habilitował w 1991 r.
- w obu przypadkach z zagadnień
odnoszących się do biomechaniki
mięśni szkieletowych człowieka. W
roku 1997 został nadany mu tytuł
profesora nauk o kulturze fizycz-
nej.

Profesor Lechosław Dworak pochodzący z Osiecznej, znany
z wykładów o Janie Bizielu, o sportowcach rodem z naszej
gminy, inicjator odsłonięcia tablic poświęconych znanym po-
staciom mieszkającym niegdyś w Osiecznej otrzymał tytuł
honoris causa.

Senat AWF w Warszawie, pod-
jął decyzję o nadaniu prof. Lecho-
sławowi Dworakowi zaszczytnego
tytułu doktora honoris causa "w
uznaniu jego wybitnego wkładu w
rozwój nauki, edukacji i kultury, w
tym kultury fizycznej".

Wręczenie profesorowi dy-
plomu doktora honoris causa od-
było się w dniu 17 września 
2015 r., w trakcie uroczystego po-
siedzenia Senatu Akademii Wy-
chowania Fizycznego w
Warszawie, w pierwszym dniu
Sympozjum Biomechaniki Sportu i
Rehabilitacji.

Michał Sassek z Popowa Wo-
nieskiego zdobył najwyższe ty-
tuły!

Przypomnijmy, że Michał Sas-
sek (pisaliśmy o nim w 78. numerze
"Przeglądu Osieckiego") jest za-
wodnikiem LKS Astromal Szawer
Leszno. Na jego koncie są tytuły
Mistrza Świata w speedrowerze w
kategorii drużynowej i w jeździe pa-
rami.

Kiedy rozmawialiśmy z nim w
ubiegłym roku, mówił, że jego ma-
rzeniem jest zdobycie Mistrza Pol-
ski Juniorów. I to marzenie się
spełniło. Na końcu września Michał
startował na torze w Zielonej Górze.
Oprócz gospodarzy i speedrowe-
rowców z Leszna w spotkaniu
uczestniczyli zawodnicy z Ostrowa,
Rybnika, Świętochłowic, Kalet, Byd-
goszczy, Żołędowa oraz Torunia.
Michał Sassek we wszystkich swo-
ich startach zwyciężał, a tym
samym zdobył maksymalną ilość

punktów zostając Indywidualnym
Mistrzem Polski Juniorów. 

Dodać należy, że w lipcu tego
roku Michał Sassek zdobył też tytuł
Wicemistrza Świata Juniorów. Mist-
rzostwa Świata odbyły się w Anglii.
Michał wraz z klubowym kolegą Ra-
dosławem Kochankiem i Dawidem
Basem wywalczyli też srebro w ry-
walizacji parowej. Drużynowo nato-
miast sięgnęli po złoto.

Na zakończenie sezonu zespół
LKS Szawer Leszno na własnym
torze obronił tytuł Drużynowego
Mistrza Polski młodzieżowców. W
spotkaniu, które odbyło się 17 paź-
dziernika 2015 r. oprócz gospoda-
rzy w zmaganiach wzięli udział
speedrowerowcy Mustanga Żołę-
dowo, TSŻ Toruń oraz Wiraża
Ostrów.

Najwięcej punktów (po 15) zdo-
byli zawodnicy leszczyńskiego
teamu Michał Sassek i Mateusz
Ludwiczak.

Mistrz Polski,
Wicemistrz Świata


