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Złoto dla Kębłowa 
W rozegranym w Siedlcu XIII Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców szkół 

gimnazjalnych wzięło udział 8 najlepszych drużyn wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach 

z całej wielkopolski. W turnieju wzięła udział ekipa Gimnazjum im. Krzysztofa Żegockiego w Kę-

błowie, broniąca tytułu z poprzedniego roku. Po bardzo emocjonujących eliminacjach w walce  

o zloty medal spotkały się dwie drużyny z powiatu wolsztyńskiego: Gimnazjum w Kębłowie 

i Siedlcu. Młodzi sportowcy doskonale się znają, rozegrali w tym roku wiele spotkań i już przed 

spotkaniem było wiadomo, że mecz będzie bardzo zacięty. Po ostatnim gwizdku sędziego wynik 

brzmiał 1-1, potrzeba była dogrywka, która też nie dała rozstrzygnięcia. Dopiero seria rzutów 

karnych wyłoniła zwycięzcę turnieju i MISTRZA WIELKOPOLSKI. Kębłowianie wykonywali je bez-

błędnie, a poza tym w bramce świetnie bronił Albert Dziemba nie dając się zaskoczyć ani razu.  

Ostateczna kolejność zawodów: 1. GIMNAZJUM KĘBŁOWO, 2. GIMNAZJUM SIEDLEC, 3. GIMNA-

ZJUM 55 POZNAŃ, 4. GIMNAZJUM KOŁACZKOWO, 5. GIMNAZJUM BARANOWO, 6. GIMNAZJUM 

KACZORY, 7. GIMNAZJUM PRZYKONA, 8. GIMNAZJUM MIKORZYN. Uczniowie z Gimnazjum w 

Kębłowie zdobyli tytuł MISTRZOSTW GIMNAZJADY po raz trzeci z rzędu. Najlepszym bramkarzem turnieju został Albert Dziemba, a wyróżnienie otrzymał Konrad Matysiak. 

Drużyna wystąpiła w składzie: Albert Dziemba, Filip Łukaszewski, Marcin Grześkowiak, Witold Zboralski, Konrad Matysiak, Marcin Kaczmarek, Radosław Michnikowski, Kry-

stian Jung, Mateusz Siputa, Adrian Zysnarski, Klaudiusz Kaźmierczak, Tomasz Kaczmarek (opiekun). Teraz młodych sportowców czeka Finał Ogólnopolski  

w Elblągu w czerwcu.                               Tekst: Tomasz Kaczmarek 

XVI Festiwal Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II Przedszkolada 2012 

20 kwietnia pod hasłem "Sport i ruch to większa chwała, niż pucharów pólka cała" 

odbyła się I Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków "Przedszkolada 2012". 

W organizowanej przez Przedszkole Nr 5 w Wolsztynie olimpiadzie, którą objął ho-

norowym patronatem burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, wzięło udział 140 

zawodników z siedmiu gminnych przedszkoli ( P-le Nr 1, P-le Nr 3, P-le Nr 5, Przed-

szkole z Obry, Kębłowa, Świętna i Chorzemina). Zmaganiom małych zawodników 

przyglądali się koledzy i koleżanki z przedszkoli, rodzice, dziadkowie, a także zapro-

szeni goście, którzy dzielnie kibicowali swoim drużynom. Oprócz konkurencji spor-

towych zawodnicy odpowiadali na pytania teoretyczne, a także prezentowali swoje 

przedszkola. I miejsce wywalczyło Przedszkole nr 1, II miejsce Przedszkole Nr 3,  

III miejsce Przedszkole Nr 5 w Wolsztynie. Nadrzędnym celem Olimpiady była dobra 

zabawa i tego z pewnością nie brakowało. Mali zawodnicy zostali obdarowani me-

dalami, pucharami, dyplomami i nagrodami, których sponsorami byli m.in. bur-

mistrz Wolsztyna, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Fala Park i wielu prywatnych 

sponsorów. Być 

może zainicjowana 

przez Przedszkole 

Nr 5 impreza bę-

dzie wpisana już 

na dobre w kalen-

darz corocznych 

imprez.  

Tekst: na podsta-

wie materiałów 

organizatora 

19-20 maja br. odbył się XVI Festiwal Piosenki Religijnej w Świętnie. W Festiwalu 

wzięło udział ponad trzystu uczestników z Niemiec, Litwy, Głogowa, Gorzowa Wlkp., 

Przemętu, Buku, Włoszakowic, Krzycka, Krzepowa, Bronikowa, Kościana, Lubska, 

Obry, Wolsztyna. Gośćmi specjalnymi XVI Festiwalu byli: Magda Anioł z zespołem 

oraz Zbigniew Wodecki. 

Warto dodać, że od 14 maja popołudniami po całodniowych wojażach młodzież  

z Polski, Litwy i Niemiec intensywnie pracowała na zorganizowanych przy okazji Fe-

stiwalu warsztatach muzycznych. Warsztaty polegają na ćwiczeniach związanych  

z wokalistyką, rytmiką i zabawami muzycznymi. Zespół znakomitych fachowców bę-

dących zawodowymi muzykami, wykładowcami Uniwersytetu Zielonogórskiego pod 

kierownictwem znakomitej śpiewaczki, profesora uniwersyteckiego i właścicielki 

Lubuskiego Biura Koncertowego p. Bogusławy Tarasiewicz, w sposób niekonwencjo-

nalny i zaskakujący dla uczestników, doskonaliła umiejętności młodych pasjonatów 

śpiewania i gry na instrumentach. Przy okazji ich opiekunowie podpatrywali jak pra-

cować z młodzieżą i doskonalić swój warsztat. Dla organizatorów warsztatów 

ogromnym i miłym akcentem był fakt, że uczestnicy tych spotkań, choć zmęczeni, 

wychodząc z nich, stwierdzali: „Było świetnie”.  W tegorocznych warsztatach wzięło 

udział ok. 41 osób, dzięki wsparciu uzyskanemu ze środków Fundacji Polsko-

Niemieckiej zajmującej się współpracą młodzieży polskiej i niemieckiej, a także dzięki 

wsparciu i osobistemu zaangażowaniu pana burmistrza Andrzeja Rogozinskiego  

i pana starosty Ryszarda Kurpa. Tego typu warsztaty pragniemy organizować w przy-

szłości podczas Festiwalu dla jeszcze większej grupy młodzieży z Polski i innych kra-

jów, uczestniczących w Festiwalu Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie.  

      

Tekst: na podstawie materiałów organizatora 


