
ROZDZIAŁ  CZWARTY

L ig a   Obrony  Kraju

od roku 1962 do 1980



Od roku 1962 żeglarstwo zbąszyńskie działa pod patronatem Ligi Obrony Kraju.

Jak wyjaśnia Encyklopedia z 1965 r. „Liga Obrony Kraju powstała na skutek połączenia 

sieci społecznych oddziałów samoobrony.” Tym samym żeglarstwo nabrało charakteru 

organizacji militarno-obronnej.

Żeglarstwo zbąszyńskie przyjęło nazwę Klubu Wodnego.

Pierwsza decyzja Rady Klubu dotyczyła wyboru nowego kierownika przystani. 

Wpłynęło tylko jedno zgłoszenie na to stanowisko. Wobec powyższego Rada Klubu, 

pomimo  negatywnej  opinii  o  kandydacie,  zdecydowała  się  na  jego  przyjęcie, 

zamierzając obserwować postępowanie kandydata w spełnianiu obowiązków.

Taką decyzje Rada Klubu przyjęła 24 listopada 1962 r. natomiast angaż Zarządu 

Wojewódzkiego L.O.K. został podpisany 1-ego grudnia 1962 r., przyjmując do pracy 

na 1/2 etatu kol. Zygmunta Króla.

Pomimo podjętych zobowiązań o obserwacji i ocenie pracy przez Radę Klubu, 

problemem tym przestano się interesować.

W początkach  1963 r.  zostaje  dokonany wybór  nowej  Rady Klubu Wodnego 

L.O.K.

1. Wiktor Trocholepszy - Przewodniczący  Rady  Klubu;  -  Odpowiedzialny  za 

prace klubu oraz działalność Rady Klubu.

2. Marian Młodystach - V-ce  Przewodniczący  Rady  Klubu;  -  Odpowiedzialny  za 

sprawy szkolenia, sportowe i sprzęt klubowy.

3. Jan Smerda - Sekretarz; - Odpowiedzialny za prace administracyjna Rady 

Klubu.

4. Ludmiła Laskowska - Skarbnik. Odpowiedzialna za sprawy finansowe klubu.

5.  Pozostali  trzej  członkowie  Rady  Klubu,  nie  wymienieni  z  nazwisk, 

współpracują z Kierownikiem Klubu.

6. Zygmunt Król - jako etatowy pracownik Klubu odpowiada materialnie za 

majątek klubu i wykonuje polecenia Rady Klubu oraz ponosi 

odpowiedzialność z tytuły zakresu czynności, przed 

Zarządem Powiatowym i Wojewódzkim L.O.K.

7. Zygmunt Ibek -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jest organem kontroli 

społecznej w zakresie całkowitej działalności Klubu

W ramach obchodów 1000-lecia Państwa oraz XX-lecia Polski Ludowej, Zarząd 

Wojewódzki L.O.K. organizuje „Spartakiadę Wodną”.  Konkurencje spartakiady były 

wzorowane na „Wieloboju Morskim”.





Na skutek  silnego  zniszczenia  protokołu  Rady  L.O.K.  i  jego  szczególnej  wymowy 

dotyczącej działalności Klubu postanawiam w całości przepisać  jego treść. Z  treści 

protokołu wyłania się skład osobowy jego uczestników, a może skład Rady Klubu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zbąszyń 24. XI. 62

miejsce        
wydarte        

... Klubu L.O.K. Zbąszyń 

z  następującym  porządkiem:

1. Sprawa przygotowania  sprzętu do zimy 

2.Wybór  nowego Kierownika Klubu.

a.1 Kol. Małycha referuje, iż stan sprzętu wymaga kompletnego remontu, również 
hangar wymaga naprawy - przecieki dachu, wybite szyby.
Cały sprzęt znajduje się w hangarze.
Rada Klubu zobowiązuje się  wystąpić do Zarządu  Powiatowego L.O.K. w celu 
przyznania  funduszów na wykonanie zabezpieczenia  okien w hangarze na przystani  
oraz pokrycia  dachu. 
a.2 Kol. Trocholepszy - zapoznaje zebranych z koniecznością wyborów innego 
Kierownika  Klubu i prosi o wypowiedź członków klubu w tej  sprawie.
Kol. Reszke wyjaśnia iż funkcja kierownika klubu może spełniać tylko osoba  nie  
zaangażowana.
Kół. Ibek żąda  wyjaśnienia konkretnie czy można  przyjąć na innych warunkach jak 
podane przez   kol.  Reszke. 
Kol. Reszke w  odpowiedzi informuje iż jest wniosek na Kierownika kol. Zygmunta 
Króla.
Kol. Muszyński - Król  był członkiem to fakt, ale raz  już nie pojechał na kurs i  niemam 
gwarancji jego pracy. 
Kol. Zieliński  - nie znam  dobrze Króla, fakty jakie znam mówią przeciwko jemu.

Kol. Sobański - Kierownik musi być, ale w sprawie Króla  nie będę głosował.
Kol. Ibek   przy głosowaniu będę głosował za Królem bo niema innego kandydata,  
wiem że Król jest lekki, ale musi być bo powinniśmy mu pomoc się naprawie. W okresie  
próbnym  powinniśmy zadać konkretnej pracy i gdyby  się nie wykazał to się z nim 
rozliczymy.
Kol.  Młodystach  -  można  powiedzieć  dużo  ale  trzeba  powiedzieć  otwarcie,  gdy  uda  się  

załatwić to powinien być Małycha. Kol. Król  jest / miejsce wydarte / związanym z woda





... się za kand. Królem
miejsce ... niemamy innego.
wydarte ...em do wody

... przyjąć kierownika

... wziąć kol. Małychę

... niestety przepisy

...wiedziach przewija się

... że obecnie mamy
... znam kol. Króla z najgorszej strony

był półsierotą, ma dwoje dzieci, mam poważne obawy czy będzie wychowawcą młodych 
ludzi.
Osobiście dla dobra klubu jesteśmy zmuszeni go przyjąć.

1. Wniosek: Przyjąć na okres próbny i przeanal. pracę w tym okresie kol. Króla.

Prezes Klubu Protokołował

(podpis nieczytelny) (podpis nieczytelny)
Trochelepszy Wiktor

Zbąszyń, 24.XI.62





(ODPIS)
Zbąszyń 24.XI.62

Protokół
Rady  Klubu L.O.K.

Miejsce w Zbąszyniu
 wydarte

z następującym porządkiem:
1. Zapoznanie Kol. Króla z warunkami pracy w Klubie 
2. Sprawy ogólne
Kol. Trochelepszy zapoznaje kol. Króla z warunkami pracy i mówi  o warunkach 
obecnie istniejącymi.  Praca ta jest społeczna, prawie społeczna - a dalej wychowawcza 
wśród młodzieży. Klub wierzy że pokładane  w ob. Króla nadzieje do pracy. 
Kol. Król informuje, że postara się wykazać właściwe postępy swej pracy.
Kol. Zieliński   plan pracy powinien być ale w formie bardzo uproszczonej i  małych 
zapisów w dzienniczku. 
Kol. Reszke podobnie, omawia i zapoznaje z formą pracy w L.O.K. dawnym  L.P.Z.  
oraz zapoznaje z odpowiedzialnością materialną.

... a zakończyć 

Miejsce
wydarte podpis nieczytelny 



Zorganizowano  również  spływ  kajakowy  „Na  szlaku  turystycznym  Ziemi 

Lubuskiej” w czasie od 2 do 15 sierpnia 1963 r.

Przeprowadzono  regaty  w  klasie  Cadet  na  jeziorze  Wilkowskim  o  „Puchar 

Przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki”.

Zbąszyński Klub Wodny reprezentowała załoga w składzie:

1. Zdzisław Dulat   -  sternik

2. Zygmunt Dulat   -  załoga

Na  zakończenie  sezonu  1963  r.  w  Klubie  Zbąszyńskim  zorganizowano 

Wojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w klasie Słonka w dniach 28 i 29 września.

W regatach  uczestniczyły  drużyny:  Sławy Śląskiej,  Nowej  Soli  i  Zbąszynia; 

zwyciężył  sternik  Zbąszyńskiego  Klubu  Wodnego  kol.  Zdzisław  Dulat  zdobywając 

1734 pkt. przed sternikiem Sławy Śląskiej, który zdobył 1433 pkt.

Lato 1964 r. wyróżniało się wzmożoną działalnością szkoleniową. Rada Klubu 

kieruje na szkolenie do stopnia sternika jachtowego kol. kol.

1.  Władysława Sypniewskiego

2.  Andrzeja Müllera

3.  Jerzyka Małychę

4.  Zdzisława Dulata

5.  Lecha  Bajora.

W/g Dziennika Lekcyjnego w dniach  od l  lipca  1964r.  przeszkolono 23-ech 

uczestników na stopień żeglarza. Wykładowcami byli:

1. Marian Młodystach

2. Zygmunt Szulczyk 

3. Zygmunt Król

W dnu  15-ego  lipca  przeprowadzono  egzamin  z  podstawowych  wiadomości 

wodnych.  Było to  szkolenie  I-ego stopnia,  a  egzamin pozytywnie ukończyło 55-ciu 

uczestników, przed komisją w składzie:

1. Przewodniczący - mgr. Marian Frasz -  instruktor pływacki

2. Członek       - Marian Młodystach – sternik jachtowy

3.      " - Zygmunt Król – Kierownik Klubu 

Pismem z dnia 19.12. 1963 r. Klub Wodny w Zbąszyniu powiadamia Z.W. Ligi 

Obrony  Kraju  o  rozpoczęciu  szkolenia  na  stopień  Żeglarza  w  Liceum 

Ogólnokształcącym w Wolsztynie z ilością 26-ciu uczestników.



W  Zbąszyńskim  Klubie  Wodnym  (brak  daty)  przeprowadzono  egzamin  na 

stopień żeglarza dla 22-uch uczestników.

Przeprowadzono  drugi  egzamin,  również  na  stopień  żeglarza,  dla  14-tu 

uczestników (brak daty).

W obydwu egzaminach członkami komisji byli kol. kol.:

1. Przewodniczacy - mgr Marian Frasz

2. członek       - Marian Młodystach

3.      " - Zygmunt Król

4.      " - Zygmunt Szulczyk

Jednostka wojskowa nr 3115 zorganizowała przy współpracy ze Zbąszyńskim 

Klubem Wodnym kurs Instruktorsko - Żeglarski w dniach od 2-go do 8-go lipca 1964 r. 

Wykładowcami podczas kursu byli kol. kol.

1. Marian Młodystach

2. Zygmunt Król

3. (brak imienia) Babski

Zgodnie z Dziennikiem Zajęć w dniach od 17-ego do 28-go sierpnia 1964 r., 

przeprowadzono szkolenie na stopień Żeglarza dla 26-ciu uczestników.

Wykładowcami byli kol. kol.

1. Andrzej Müller

2. Zdzisław Dulat

Uzasadnieniem wzmożonego szkolenia  mogła  być  odpłatność  w formie  prac 

zleconych przez Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.

Zbąszyń,  będąc  gminą  graniczną  miedzy  województwami  poznańskim  i 

zielonogórskim, często ulegał zmianom przynależności do województw.

Taki sam los również dotyczył Klubu.

Jesienią 1964 r. decyzją Zarządu Głównego L.O.K, pismem z dnia 22 sierpnia 

1964  r.  Zbąszyński  Klub  Wodny  przeszedł  pod  jurysdykcję  Zarządu  Poznańskiego 

L.O.K.

Do końca  1964 roku trwało przekazywanie  komisyjne majątku klubowego i 

czyniono zabiegi o utrzymanie etatu Kierownika Klubu.

Sprawę  wyjaśnił  i  zapewnił  utrzymanie  etatu,  pismem  z  dnia  22  sierpnia 

1964 r., Dyrektor Biura Z.W. L.O.K. w Poznaniu płk Zdzisław Biernat.

Klub  Wodny  opracował  roczny  kalendarz  imprez  w  1965  roku,  w  którym 

zauważalna jest duża aktywność sportowa w klasach Słonka oraz Cadet, planowano 

również zorganizowanie kilku rejsów turystycznych.





Wykaz sprzętu

Wg spisu dokonanego w dniu 21.01.1964 r. Klub Wodny w Zbąszyniu posiadał 

następujący sprzęt pływający:

L.p. Typ Nazwa Ilość
1.    DZ „Pirat” 1
2. bez klasy „Czajka” 1
3. Słonka „Piotruś” 1
4. Słonka „Albatros” 1
5. Słonka „Rybitwa” 1
6. Słonka „Mewa” 1
7. Słonka „Perkoz” 1
8. Cadet bez nazwy 1
9. kajaki 2- osobowe 16

Wg spisu dokonanego w dniu 28.02.1965 r. Klub Wodny w Zbąszyniu posiadał 

następujący sprzęt pływający:

L.p. Typ Nazwa Ilość Pow. żagli Rok prod.
1. bez klasy „Czajka” 1 12 m2 1938
2. Słonka „Piotruś” 1 10 m2 1957
3. Słonka „Albatros” 1 10 m2 1957
4. Słonka „Mewa” 1 10 m2 1958
5. Słonka „Perkoz” 1 10 m2 1958
6.    DZ „Pirat” 1 30 m2 1952
7.    BK bez nazwy 1   6 m2 nie znany
8.    BK bez nazwy 1   6 m2 nie znany
9. Cadet bez nazwy 1   6 m2 1960

Przechowywany prywatny sprzęt pływający:

L.p. Typ Nazwa Ilość Pow. żagli Rok  prod.
Właściciel

1. Słonka „Kormoran” 1 10 m2 1958 H.Sobecki
2. Słonka bez nazwy 1 10 m2 1962 T.Grandke
3. katamaran „Orlik” 1 1961 Z.Zieliński
4. P-52 „Blue-Bird” 1   8 m2 1960 R.Machulak
5. P-7 „Aku-Aku” 1   7 m2 1956 S.Śliwiński
6. P-7 „Miki” 1   7 m2 1959 Z.Idaszak
7. Motorówka „Maria” 1         konstr.własna 1956 M.Małycha



O planach  powiadomiono Zarząd  Wojewódzki  L.O.K.  pismem z  dnia  7-ego 

kwietnia 1965r, jednocześnie poinformowano o rozpoczęciu sezonu nawigacyjnego w 

dniu 9-ego maja.

Przedstawiono harmonogram prac szkutniczych oraz termin wykonania dwóch 

nowych Słonek, które mają być zwodowane w czasie obchodów „Dni Morza” w dniach 

26-ego do 27-ego czerwca 1965 r.

W  trakcie  planowanych  uroczystości  przygotowano  spotkania  młodzieży  z 

przedstawicielami Marynarki Wojennej.

Otwarcie  sezonu  nawigacyjnego  odbyło  się  w  planowanym

terminie,  natomiast  obchody  „Dni  Morza”  i  wodowanie  2-uch  nowych

Słonek przełożono na 3-go i 4-go lipca br. "

W/g sporządzonego sprawozdania z obchodów „Dni Morza” trwały od 26-go 

czerwca do 4 lipca 1965 r.

Zakończenie  sezonu  nawigacyjnego  nastąpiło  27-ego  listopada,  o  czym 

dowiadujemy się z pisma informującego Z.W. L.O.K o zabezpieczeniu sprzętu na okres 

zimowy.

Podobnie  do  lat  ubiegłych  sporządzono  plan  pracy  na  1966  r.  w  grupach 

tematycznych.

I. Działalność szkoleniowa 

I. Organizacja imprez sportowych 

II. Turystyka

III. Prace gospodarcze (budowlano-remontowe)

IV. Działalność propagandowa

Przedstawiony  plan  nie  zostaje  zrealizowany.  Powstają  duże  zaniedbania  w 

pracy  Kierownika  Klubu,  który  z  dniem  1-szego  maja  zostaje  zwolniony  z 

zajmowanego stanowiska.

Powiadomiony  o  terminie  przekazania  majątku  Klubu  -  nie  zjawia  się  bez 

przedstawienia wyjaśnień.

Istniejąca  sytuacja  zmusza  Radę Klubu do komisyjnego spisu  inwentarza  w 

dniu 23 kwietnia 1967 r. w obecności:

1. Władysław Górny - przyjmujący

2. Marian Młodystach - Przewodniczący Rady Klubu

3. Franciszek Fleiszerowicz - Sekretarz

W/w  komisja  dokonuje  spisu  inwentarza  i  przekazuje  go  nowemu  Kierownikowi 



Klubu, którym został kol. Władysław Górny.

W początkach 1967 r. zauważa się kryzys w działalności Klubu, świadczą o tym 

zaległości w opłacaniu składek - na 96 - ciu członków opłacało jedynie 19-tu.

Zauważa się brak regularności zebrań.

Nieliczny aktyw Klubowy usilnie poszukuje rozwiązań. Za jedno z takich rozwiązań 

przyjęto  połączenie  Klubu Wodnego z  Kołem Zakładowym L.O.K.  przy  Zakładach 

Przemysłu  Odzieżowego  w  Zbąszyniu,  co  miało  zapewnić  dopływ  środków 

materialnych.

Decyzja taka została podjęta na zebraniu w dniu 18.04.1967 r. jako awaryjny 

sposób wyjścia z trudnej sytuacji.

Przyjęto nazwę Przyzakładowy Klub Wodny L.O.K.

O powyższym powiadomiono Dyrektora Zakładu pismem z dnia 24.04.1967 r. 

Zwrócono się również z prośbą o umożliwienie odbywania zebrań Zarządu Klubu w 

świetlicy zakładowej oraz zezwolenie wchodzenia na teren zakładu siedmiu osobom 

niezatrudnionym (członków Klubu).

Brak  w dokumentach  klubu  protokołu  z  odbytego  zebrania,  dlatego  wyboru 

członków Zarządu Klubu Wodnego można się domyślać.

Nowo  powstały  Zarząd  Klubu  podejmuje  szereg  przedsięwzięć  by  zmienić  trudną 

sytuację. Świadczą o tym pisma wysłane do różnych instytucji.

Do  Zarządu  Wojewódzkiego  L.O.K.  w  sprawie  pozyskania  obrabiarek  do 

obróbki drewna i metalu.

Drugie  pismo  do  tego  samego  adresata  w  sprawie  przydziału  sprzętu 

pływającego.

Do O.Z.Ż. w Poznaniu w sprawie pomocy finansowej.

Do  Kaliskiego  Klubu  Wodnego  L.O.K.  -  w  sprawie  części  z  wycofanych  z 

eksploatacji silników „Szturboot”

Do O.Z.Ż. w Poznaniu w sprawie przydziału łodzi.

Do  Zarządu  Powiatowego  L.O.K.  w  sprawie  zmiany  ulokowania  środków 

finansowych uzyskanych z P.Z.U.

Otwarcie sezonu nawigacyjnego w 1967 r. odbyło się znacznie później, bo 4-ego 

czerwca w znacznie skromniejszej oprawie.

Pismem z  dnia  9.09.1967 r.  Zarząd Klubu Wodnego L.O.K.  przy  Zakładach 

Przemysłu Odzieżowego w Zbąszyniu informuje Z.W. L.O.K. w Poznaniu o terminach i 

nowym miejscu zebrań.

Klub stara się nawiązać partnerskie stosunki z Zakładami pracy działającymi w 



mieście, miedzy innymi ze Zbąszyńskimi Zakładami Przemysłu Odzieżowego oraz z 

Bazą Remontową Sprzętu Mechanicznego P.K.P. w Zbąszyniu.

Zakład  „Romeo”  w  Zbąszyniu  ustalił  stalą  dotację  1000  zł  jako  miesięczną 

składkę  cz onka  wspieraj cego, równie  wydzier awi  cz  hangaru  klubowego zał ą ż ż ł ęść  

kwot  5500 z .ę ł

Baza  Remontowa  Sprzętu  Mechanicznego  P.K.P.,  w  ramach  świadczeń 

patronackich, umożliwiła korzystanie z urządzeń warsztatowych, jak również pomagała 

w transporcie i udostępniała Klubowi urządzenia dźwigowe.

Na  podkreślenie  zasługuje  szczególna  sympatia  kierownika  Bazy  Władysława 

Sarzyńskiego do żeglarstwa zbąszyńskiego.

Korzystając z informacji zawartej w sprawozdaniu za okres od 1968 roku do 

1970  roku  dowiadujemy  się,  że  w  okresie  sprawozdawczym  Klub  posiadał  98 

członków, w tym 57 członków młodzieży do 20-ego roku życia.

Podczas omawianego okresu odbyło się 8-posiedzeń Zarządu Klubu, 12-cie posiedzeń 

Prezydium Klubu oraz 4 zebrania Ogólne członków klubu.

W  omawianym  okresie  wybudowano  opłotowanie  przystani  z  elementów 

prefabrykowanych. Dokonano remontu pomostu uszkodzonego przez krę podczas zimy. 

Prace te były wykonywane po każdym okresie zimowym.

Rada Klubu dokonała  pozytywnej  oceny pracy  Kierownika  Klubu kol.  Władysława 

Górnego, który wniósł wiele ciekawych pomysłów przy rozbudowie przystani, bardzo 

znacząco zachęcał członków do coraz większej aktywności.

Kol. Władysław Górny, pomimo szerokiego zakresu prac, podnosił własne kwalifikacje 

żeglarskie zdobywając następujące uprawnienia:

1. Sternika Jachtowego

2. Starszego Sternika Motorowodnego

3. Instruktora Żeglarstwa

4. Instruktora Żeglarstwa Regatowego

5. Licencje Sędziego Żeglarstwa Sportowego drugiej Klasy

Podczas  Zebrania  Ogólnego  Członków,  w  dniu  17-ego  lutego  1970  roku,  podjęto 

uchwałę o budowie hangaru dla sprzętu regatowego. Data podjętej uchwały staje się 

początkiem rozbudowy przystani.



W/g preliminarza na rok 1972 budżet Klubu wynosił:

1. Wpływy 12700 zł

2. Rozchody 134000 zł

3. Niedobory 121300 zł

Wykazane  niedobory  wg  planu  czynów  społecznych  zostały  uzupełnione  pracą 

społeczną członków na rzecz Klubu, w/g planu czynów, wartość tych prac wynosiła 

63000 zł.

W działalności Klubu, od roku 1972, zauważa się coraz większą staranność w 

pracach administracyjnych. Powstają plany pracy Klubu kwartalne oraz roczne.

W  dniu  11-ego  sierpnia  1972  roku  na  skutek  silnego  sztormu,  którego  siła  wiatru 

przekroczyła 10°B zostały uszkodzone cztery jednostki, a mianowicie:

1. Jacht klasy Słonka o nazwie „Szarotka” - wartość uszkodzenia 18000 zł.

2. Jacht klasy Latający Holender nr rej. 6 - wartość szkody 3000 zł.

3. Jacht klasy OK-Dinghy nr rej. 373 - wartość szkody 1200 zł 

4. Jacht klasy Cadet nr rej. 943 - wartość szkody 14000 zł

Łączna wartość uszkodzeń wyniosła 36000 zł.

Uszkodzone  jachty  były  ubezpieczone,  Klub  wystąpił  o  odszkodowanie  (brak 

informacji o realizacji ubezpieczenia). Z korespondencji obu stron można przypuszczać, 

że odszkodowanie uzyskano.

Klub  Wodny,  korzystając  z  przychylności  i  rozumienia  potrzeb  Powiatowej 

Komisji Planowania Gospodarczego w Nowym Tomyślu, w dniu 2-go kwietnia 1973 r. 

uzyskał kwotę 102500 zł. jako pomoc państwa na czyny społeczne.

Wystosowując pismo do Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej Klub w dniu 

11 października 1973 roku zwraca się z prośba o dofinansowanie w kwocie 48000 zł. na 

cel zakończenia następujących robot:

1. Budowy hydroforni wraz z kanalizacją

2. Ułożenia instalacji elektrycznej

3. Zakupu materiałów budowlanych dla powiększonej części hangarowej

W  omawianym  okresie  zbudowano  pomost  z  pontonów  wojskowych.  Zakończono 

budowę łodzi turystycznej, której „kopyto” zostało wykonane w systemie zleconym.

Dokonano przebudowy stalowego kadłuba, który w pierwotnej wersji miał być łodzią 

żaglową z silnikiem. Ostatecznie powstał kuter ze stacjonarnym silnikiem do obsługi 

regat i prac gospodarczych. 



Sprawozdanie prezesa Klubu za okres 1973 do 1976 informuje, że: 

- Ilość członków w Klubie wynosiła 79 osób, 

w tym 53 osoby młodzieży do 20-go roku życia

- Instruktorów z patentami 2 osoby

- Sterników Jachtowych            10 osób

- Żeglarzy                        47 osób 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Klubu, 16-cie posiedzeń 

Prezydium Zarządu oraz odbyło się 5 zebrań ogólnych.

W  każdy  czwartek  odbywały  się  spotkania  żeglarskie  zwane  „Czwartkami 

żeglarskimi”.

Z prac gospodarczych w omawianym okresie wykonano:

1. Przebudowe hangaru z drewnianego na murowany

2. Wybudowano świetlicę i pomieszczenie sanitarne

3. Wybudowano kotłownię i instalację centralnego ogrzewania

4. Otynkowano wszystkie ściany murowane.

5. Umocniono nabrzeże - 30 mb

6. Przygotowano teren pod wiatę na ciężki sprzęt pływający

7. Wykonano slip z elementów betonowych

8. Zbudowano „PROM” z pontonów wojskowych.

Wykonany  prom  napędzany  był  pchającą  motorówką  -  wykorzystywano  go  na 

wycieczki po jeziorze, w których brały udział grupy dzieci i dorosłych ze Zbąszynia i 

okolic.

9. Organizowano spotkania z oficerami Marynarki Wojennej podczas obchodów 

„DNI MORZA”.

Na  omawianym  zebraniu  sprawozdawczym  dokonano  wyboru  mocno 

powiększonego Zarządu Klubu w następującym składzie:

1. Prezes - Sobolewski Grzegorz

2. Vice prezes - Młodystach Marian

3. Vice prezes - Deskiewicz Stanisław

4. Sekretarz - Janik Iwona

5. Skarbnik - Matuszewski Marian

6. Członek - Matuszewska Maria

7. Członek - Malec Piotr

8. Członek - Olejnik Jan

9. Członek - Frasz Marian



10. Członek - Bielaszewski Lucjan

11. Członek - Bajor Bronisław

12. Członek - Białecki Romuald

13. Członek - Górny Władysław

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący -  Mostek Maria 

2. Sekretarz - Fleiszerowicz Franciszek

3. Członek - Dulat Roman

Kończyły się lata 70 - te.

W  przystani  pojawiły  się  dwa  pierwsze  stoczniowe  „Oriony”.  Pierwszy,  którego 

z pozytywną zazdrością wówczas oglądałem, był to „Pasat” kol. Tolka Jasiaka, drugi - 

żółty bezimienny Zakładów „Romeo” - obfotografowywany jako zdobycz zakładowych 

wczasów pracowniczych, jak na owe czasy, wzbudzały uzasadniony zachwyt.

Ostatni dokument dotyczący klubowych lat 70 - tych to „Doroczna Ankieta” do 

PZŻ sporządzona na dzień 31-ego grudnia 1979 roku, a opracowana przez Kierownika 

Klubu kol. Górnego Władysława

Z ankiety tej wynika, że prezesem Klubu był Stanisław Deskiewicz, sekretarzem Maria 

Matuszewska, kierownikiem sekcji żeglarskiej Władysław Górny.

Klub w owym czasie posiadał 72 członków, w tym: 

- bez stopnia było 13-tu członków 

- żeglarzy było 32 członków 

- sterników jachtowych było 27-u członków 

- instruktorów z patentem był l członek

- w roku sprawozdawczym 6-ciu uzyskało stopień żeglarzy,  a  13 -  tu sternika 

jachtowego.

Członkami w Klubie było 5 kobiet, natomiast juniorów do lat 19-tu było 42, żeglarzy 

członków /FSZMP/ było 38.

Klub dysponował następującym sprzętem żeglarskim:

1. jacht typu Optymist - 2 szt.

2.   "        "    Cadet - 4 szt.

3.   "        "    OK-Dinghy - 4 szt.

4.   "        "     420      - 1 szt.

5. Klub posiadał jedną łódź klasy olimpijskiej typ „470”

6. łodzie turystyczno szkoleniowe o pow. żagla 10 m2  - 6 szt.



7. łodzie turystyczno szkoleniowe o pow. Żagla powyżej 10 m2  - 2 szt.

8. dwie motorówki z silnikiem wbudowanym.

9. jako  sprzęt  ratowniczy  posiadał  23-kamizelki  ratunkowe  oraz  4  szt.  koła 

ratunkowe.

W Klubie znajdują się 4-łodzie osób nie zrzeszonych.

Klub posiada 41 zawodników regatowych, z czego było 6-ciu seniorów i 35 juniorów.

W  roku  sprawozdawczym  zorganizowano  5  regat,  w  których  uczestniczyło 

78 zawodników.

Klub  zorganizował  w  roku  sprawozdawczym  6-rejsów  śródlądowych,  które  trwały 

ponad 24 godziny, a uczestniczyło w nich 52 członków.

Koniec  1979  roku  zaznaczył  się  kolejnym  kryzysem  organizacyjnym 

Zbąszyńskiego Klubu Wodnego występującego w barwach Ligi Obrony Kraju.

Zarząd Wojewódzki w Zielonej Górze, wykazując większe zainteresowanie inną 

działalnością, żeglarstwo potraktował po macoszemu, jak dziecko nie chciane.

Nastąpiło  zmniejszenie  dotacji,  zlikwidowano  ½  etatu  kierownika  Klubu, 

przestano ingerować w działalność gospodarczą.

Klub pozostawiono własnemu losowi.  Wskazano jedynie  społeczny kierunek 

działania.

Duża  wartość  klubowego  majątku  wymagała  większej  troski  i 

odpowiedzialności za sprzęt, budynki oraz teren przystani.

Podobnie jak w roku 1967 Klub został dotknięty kryzysem organizacyjnym.

Grono  aktywnych  członków,  kierowane  troską  o  przyszłość  Klubu,  czyniło 

starania by rozwiązać istniejący problem.

W tej sytuacji zrodziła się myśl utworzenia niezależnego klubu żeglarskiego, dając 

początek jego istnieniu.







































SPIS ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW

1. Protokół Rady Klubu LOK z dnia 24.11.1962 r. 

2. Protokół Rady Klubu LOK z dnia 24.11.1962 r. (część druga) 

3. Zaproszenie na wodowanie jachtów klasy „Słonka” 

4. Angaż Zygmunta Króla

5. Powołanie na kurs instruktorów żeglarstwa

6. Pismo o rezygnacji z udziału w kursie

7. Protokół z regat w dniach 26-29.09.1963 r.

8. Skład Rady Klubu LOK

9. Kalendarz imprez na 1965 r.

10. Plan pracy na 1965 r.

11. Sprawozdanie z obchodów „Dni Morza”

12. Ankieta kandydata na kurs Instruktorów Żeglarstwa Regatowego (Władysław 

Górny)

13. Patent Instruktora Żeglarstwa nr 184 (Władysław Górny)

14. Plan pracy na 1966 r.

15. Umowa-Zlecenie na prowadzenie zajęć z młodzieżą (Władysław Górny)

16. Umowa-zlecenie na przygotowanie reprezentacji Powiatu w żeglarstwie 

(Władysław Górny)

17. Doroczna ankieta za 1967 r.
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