VII Święto Jeziora – Zbąszyń 2017
W czas wakacji w Zbąszyniu dominuje tradycyjnie Święto Jeziora. Już po raz siódmy
na przełomie lipca i sierpnia mieszkańcy miasta i okolic oraz przebywający w naszym mieście
turyści mogli uczestniczyć w imprezach sportowo-rekreacyjnych przygotowanych specjalnie
na ten czas. Na uwagę zasługuje fakt, że w tym roku w przygotowanie całego wydarzenia
włączyły się kolejne jednostki, które zaproponowały przeprowadzenie zupełnie nowych
eventów. Dzięki temu, poza występami scenicznymi, na plaży, kortach i nad rzeką odbyło się
blisko czterdzieści wydarzeń sportowych. Dodatkowo niektóre z nich odbywały się cyklicznie
przez prawie cały czas trwania Święta Jeziora. Były to imprezy, w których najważniejsze były
wspólna zabawa oraz udział jak największej liczby uczestników. Dominowały imprezy
rekreacyjne i zręcznościowo-sprawnościowe dla dzieci i młodzieży. Z prawdziwą rywalizacją
mieliśmy do czynienia przy okazji wydarzeń dla starszych uczestników. Wymienić tu należy
zawody pływackie, siatkarskie, szachy czy wyciskanie sztangi.
Trwający dziewięć dni festiwal sportu, aktywności i radości przyciąga niezmienne
coraz więcej uczestników. Zaprzyjaźnieni turyści uwzględniają Święto Jeziora w planowaniu
swojego wypoczynku. Wracają do Zbąszynia na ten szczególny czas, w którym
przygotowanych jest mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży ale nie tylko dla nich. Widać, że
we wspólną zabawę chętnie włączają się także dorośli. Cieszy to wszystkich, zarówno nas,
jak i każdego ze współorganizatorów bo pokazuje, że praca włożona w przygotowania
przynosi efekty. Jest to również dodatkowa mobilizacja żeby zmieniać program,
wprowadzać nowe elementy, atrakcje dla uczestników i widzów. W tym roku nowością były
warsztaty z codzienne Senior-Wigor, gry i zabawy zręcznościowe z Biblioteką Publiczną, gry
i zabawy (nie tylko językowe) z Helen Doron English gromadząc każdego dnia wielu
uczestników. Tradycyjnie część sportowa również cieszyła się
niezmiennie wielką
popularnością wśród dzieci i młodzieży. Łączna liczba uczestników wszystkich wydarzeń
części sportowo-sprawnościowej przekroczyła 1 500 osób.
Święto Jeziora rozpoczęło się w sobotę, 29 lipca i trwało do niedzieli, 6 sierpnia.
Każdego dnia na plaży odbywały się imprezy, w których uczestniczyć mogli wszyscy chętni
bez względu na wiek. Dźwięki muzyki, leżaki, piasek, jezioro, kawa, herbata i ciastko dla
każdego, przygotowane konkursy z nagrodami zachęcały do wspólnej zabawy i spędzenia
czasu. Łącznie odbyło się blisko 40 wydarzeń rekreacyjno-sportowych, w tym między
innymi: zawody strażackie dla dzieci, zawody strzeleckie i w wyciskaniu sztangi leżąc,
zawody pływackie i dla ratowników, aerobik i step aerobik, drużynowe zawody wędkarskie,
bieg śniadaniowy, turnieje plażowej piłki siatkowej, nożnej, koszykówki, ringo oraz
unihokeja plażowego, zabawy na rolkach, warsztaty modelarskie, zabawy dla
przedszkolaków, treningi bokserskie, zajęcia żeglarskie, nauka pływania, turnieje szachowe,
gry i zabawy wędkarskie dla dzieci, rzutowe zawody wędkarskie, turniej tenisa, pływanie
łodzią
„Błędna”
oraz
pływanie
na
czymkolwiek.
Na
każdego
z uczestników czekały nagrody w postaci pamiątkowych medali lub drewnianych breloków.
Chętni uczestniczący w dodatkowych konkursach odbywających się w trakcie imprez mogli
otrzymać: koszulki, ręczniki, czapeczki, opaski na rękę, wiatraczki, torby na zakupy, frisbee

oraz inne pamiątki. Zainteresowanie udziałem w konkursach było ogromne. Podobnie jak
w latach ubiegłych przygotowana została tablica, na której można było złożyć swój podpis
dokumentując w ten sposób udział w VII Święcie Jeziora.
Bardzo mile zaskoczyła nas frekwencja na finałowym wydarzeniu Święta Jeziora czy
konkursie Pływania na Czymkolwiek. Zanotowaliśmy rekord czyli 11 startujących osad, które
dodatkowo wyróżniały się bardzo pomysłowymi nazwami. Bardzo licznie zgromadzeni
widzowie mogli podziwiać pływające pojazdy, pomysłowość twórców, a także element
rywalizacji podczas krótkiego wyścigu na czas. Zabawy i emocji nie brakowało. Każdy, kto
spędził popołudnie nad jeziorem nie żałował swojej decyzji.
Pogoda dopisała, uczestnicy także ale czas minął szybko i dziewięć dni intensywnych
wydarzeń nad jeziorem już za nami. Dziękujemy wszystkim za udział, cieszymy się, że
każdego roku jest nas coraz więcej. Dziękujemy również wszystkim klubom,
stowarzyszeniom, jednostkom, które pomagały i przyczyniły się do zorganizowania
i sprawnego przebiegu całej imprezy. Dziękujemy za wsparcie i przychylność władz miasta,
które umożliwiają realizację tego ogromnego wydarzenia promującego nasze miasto.
Wspólnie budujemy jego rozpoznawalność, zachęcając turystów do powrotu w kolejnych
latach do Zbąszynia – miasta nad jeziorem. Organizatorzy już dziś planują czym zaskoczymy
Was w przyszłym roku.
Współorganizatorzy części sportowo-rekreacyjno-sprawnościowej:
Koło Łowieckie "Hubertus" Zbąszyń, Koło Wędkarskie Nr 2, UKS "Olimpus", MKS
"Wicher" sekcja szachowa, Radosław Bocian, Juliusz Zbierski, Emi Fit-Studio, Dzienny Dom
Opieki Senior Wigor, Biblioteka Publiczna, Klub Biegacza TKKF „Łabędź”, Stowarzyszenie
WOPR w Zbąszyniu, Koło Wędkarskie Nr 1, Koło Wędkarskie Nr 3, Zbąszyński Klub
Żeglarski, sekcja bokserska KS „Obra” Zbąszyń, KS „Płomień” Przyprostynia, PKS MOS
Zbąszyń, MUKS „Gimnazjon”, jednostki strażackie OSP z Gminy Zbąszyń, Przedszkole
„Lipowy Zakątek”, TG „Sokół” Zbąszyń, UKS „Spartakus” Chrośnica, Zakład Usług
Komunalnych w Zbąszyniu, dział promocji Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu, Szkoła Języków
Obcych-Studio Helen Doron English, ZCK, ZTK.

