
 

Wawrów. Tenis stołowy  

17 września 2003 

W pierwszym międzynarodowym turnieju tenisa stołowego o puchar wójta gminy Santok udział wzięło 
69. zawodników z 11. polskich i niemieckich klubów. W turnieju zagrali także zawodnicy świebodzińskiej 
Jofrakudy, a najmłodszy zawodnik - Wiktor Franc, zwyciężył w kategorii młodzików. Brał udział również w 
kategorii starszej - kadetów, zajmując drugą pozycję. Ustąpił tylko zawodniczce Gorzowii, która 
występuje w I lidze kobiet. Mecz zakończył się wynikiem 3:2. Pozostali zawodnicy Jofrakudy: Dariusz 
Franc, Szymon Starszak i Stanisław Kukurowski, uplasowali się w przedziale 21 - 31, rozgrywając mecze 
z pierwszo- i drugoligowcami. 

 



 

Świebodzin. Tenis stołowy 

17 września 2003 

 

Po zakończeniu rozgrywek sezonu 20022003 zawodnicy mieli przerwę w treningach do końca czerwca. 
Od lipca część zawodników wznowiła treningi oraz prowadziła zajęcia z dziećmi, w których uczestniczyło 
do 20. graczy. Opiekę nad dziećmi objął Ryszard Kliński. Do nowych rozgrywek zarejestrowano 10. 
zawodników, w tym pozyskanego z Uniwersytetu Zielonogórskiego Kamila Sroczyńskiego. Do UKS 
„Trójka” Sulechów odszedł Józef Szczebiot. Zawodnicy Jofrakudy dziękują koledze za reprezentowanie 
klubu w minionym sezonie i życzą sukcesów w nowym klubie. W dwóch wakacyjnych obozach 
treningowych w Drzonkowie pod okiem trenerów kadry województwa - Jagiełowicza i Tomasza 
Redzimskiego, uczestniczył zawodnik Jofrakudy Wiktor Franc. Niestety, względy finansowe nie pozwoliły 
na wyjazd Dariuszowi Jośko. Zawodnicy Jofrakudy serdecznie zapraszają na treningi dzieci wraz z 
rodzicami w poniedziałki środy i piątki w godz. od 17.00 do 19.00 oraz pozostałych chętnych w godz. od 
19.00 do 22.00. 

 



 

Świebodzin. Tenis stołowy 
28 września 2003 

 

 
 
Zawodnicy UKS Siódemki S.T. Jofrakuda rozpoczęli szósty rok swojej działalności 
sportowej i treningów z dziećmi w tenisa stołowego z przychylnym wsparciem 
dyrektora PSP nr 7 - Grzegorza Zdziennickiego oraz Urzędu Miejskiego w 
Świebodzinie. Treningi zaczęli w sierpniu wspólnie z graczami IV ligi poznańskiej 
ze Zbąszynia, którzy systematycznie przyjeżdżają na wspólne treningi. Jak 
informuje Stanisław Kukurowski, do nowego sezonu zarejestrowano 27 
zawodników, w tym sześć dziewczynek. W rozgrywkach drużynowych zgłoszono 
6 zespołów, które będą rywalizować w ligach: Jofrakuda I III liga, Jofrakuda II 
liga okręgowa i 4 zespoły grające w A-klasie, w tym jeden dziewcząt. W 
Drzonkowie z udziałem 76 pingpongistów odbył się I WTK dla młodzików i 
kadetów. Świebodzińską Jofrakudę reprezentowało 4 zawodników i najlepiej 
wypadł Wiktor Franc, który zwyciężył w kategorii kadetów, a 8 pozycję wywalczył 
Dariusz Jośko. Konstanty Kacper zaliczył punkty za udział w rozgrywkach. W kat. 



młodzików wystąpił Bartosz Kowalski i uplasował się na 8 miejscu. Również w 
Drzonkowie odbyły się eliminacje do udziału w rozgrywkach I WTK seniorów i w 
tej rywalizacji uczestniczyło 118 zawodników, w tym 8 Jofrakudy. Awans do 
finału wywalczyli nasi najlepsi zawodnicy: Dariusz Franc i Wiktor Franc, a 
najbliżsi awansu byli Stanisław Kukurowski i Antoni Staruszkiewicz. Pozostali 
zawodnicy zdobyli punkty do klasyfikacji w WTK. 
 



 

Lubsko. Tenis stołowy w okr ęgówce 
15 października 2003 
 

Świebodzińscy tenisiści stołowi rozpoczęli kolejny sezon ligowy w inauguracyjnym 
meczu wyjazdowym z Budowlanymi Lubsko, wygrywając 10:8. Zespół 
miejscowych wzmocnił się byłym zawodnikiem pierwszej ligi - Piotrem Kawą, 
który jest zarazem grającym trenerem i w tej rozgrywce zdobył komplet 4,5 pkt. 
Mecz miał swoją dramaturgię i trwał trzy godziny. Cztery pojedynki zakończyły 
się wynikiem 3:2. Wygrali je goście. Po czterech pojedynkach 1:3 prowadziła 
Jofrakuda, po dziewiątym prym wiedli (5:3) gospodarze i dopiero w trzynastym 
świebodzinianie wyszli na prowadzenie z przewagą jednopunktową. W ostatnim, 
dramatycznym i zaciętym pojedynku pomiędzy Pawłem Kireńczukiem a 
Dariuszem Francem, zakończonym rezultatem 2:3 na korzyść naszego 
zawodnika, ustalono ostateczny wynik meczu. Punkty dla Jofrakudy zdobyli: 
Dariusz Franc - 3, Szymon Starszak - 3, Kamil Sroczyński - 2, Krzysztof Jośko - 
2. Wyniki pozostałych meczów: UKS Trójka Sulechów - Olimpijczyk Łagów 10:4; 
Topspin Kargowa - Tajfun Lgień 10:1; Mieszko Konotop - OKSiR Łęknica 2:10.  
 



 

Kargowa. Tenis stołowy A-klasy 

29 października 2003 

Dziewiętnastego października rozegrano tutaj pierwszą rundę zawodów tenisowych A-klasy grupy 
południowej województwa lubuskiego. W rozgrywkach brało udział 14 drużyn, w składzie po czterech 
zawodników. Sędzią głównym był Łukasz Kulczycki z Gorzowa Wlkp. W związku z tym, że zawodnicy grali 
o poszczególne miejsca w turnieju, a suma punktów czterech graczy zaliczana była dla drużyny, zawody 
trwały 5,5 godziny. Klub Jofrakuda zarejestrowała jedną drużynę do rozgrywek. Kolejność końcowa 
drużyn: 1. OKSiR II Łęknica - 170 pkt., 2. MOS Zryw Zielona Góra - 160 pkt., 3. Pogoń Wschowa - 155 
pkt., 4. Mieszko Konotop - 151 pkt., 5. Jofrakuda Świebodzin - 147 pkt. Indywidualnie wygrał Tadeusz 
Bielecki ze Sławy; najlepiej z Jofrakudy spisał się Wiktor Franc, zajmując 6. miejsce. Następny turniej 
odbędzie się 16 listopada w Łęknicy. 
 



 

Świebodzin. Tenis stołowy staje się 
popularny 
29 października 2003 
 
W środę 22 października w sali gimnastycznej PSP nr 7 w ramach treningu tenisa stołowego 
rozegrano otwarty turniej dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży. Organizację i patronat 
nad rywalizacją objęli zawodnicy miejscowego klubu Jofrakuda: Dariusz Franc i Stanisław 
Kukurowski. Darczyńcą nagród był sklep spożywczo-przemysłowy „STAŚ” z ul. Słonecznej 
w Świebodzinie. W zawodach brało udział 34. dzieci i dwie osoby dorosłe. Cały turniej trwał 
3,5 godz. Rozegrano 68 pojedynków w dwóch kategoriach. W kategorii szkół podstawowych 
miejsca zajęli: 1. Dariusz Jośko, 2. Mateusz Bekisz, 3. Bartosz Kowalski, 4. Mateusz 
Chrzanowski; wśród dziewczynek najlepsze pozycje zdobyły: Magda Zdziennicka i Justyna 
Jasińska. W kategorii starszej najlepszymi okazali się: 1. Wiktor Franc, 2. Artur Nowaczyk, 3. 
Robert Fajkowski, 4. Rafał Sosnowski. Na zakończenie zawodów nagrody zostały wręczone 
przez sponsora Sławomira Dziewę, który zapewnił, że z okazji Mikołaja będzie 
zorganizowany turniej tenisowy dla dzieci miasta Świebodzina. 
 



 

Lubuskie. Tenis stołowy  

17 grudnia 2003 

W ostatnim pojedynku ligi okręgowej tenisa stołowego Jofrakuda rozegrała mecz z OKSiR-em Łęknica i 
zremisowała 9:9. Tabelka po pierwszej rundzie:  
 
"A"  
1. Jofrakuda Świebodzin  7 13 69:39  
2. Budowlani Lubsko   7 12 68:35  
3. OKSiR Łęknica   7 10 65:40  
4. Trójka Sulechów   7 8 59:47  
"B"  
5. Olimpijczyk Łagów   7 7 57:54  
6. Mieszko Konotop   7 4 42:56  
7. TOPSPIN Kargowa   7 2 22:67  
8. Tajfun Lgiń    7 0 26:70  
 
W drugiej rundzie, która rozpocznie się w styczniu, zespoły będą walczyć w dwóch podgrupach "A" o 
awans do III ligi i "B" grupa spadkowa.  
 



 

Świebodzin. Tenis stołowy 

31 grudnia 2003 
 

Dwudziestego pierwszego grudnia w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 odbył się 
turniej tenisa stołowego, sponsorowany przez Aleksandrę i Sławomira Dziewów - właścicieli sklepu 
spożywczo-przemysłowego "STAŚ" działającego przy ulicy Słonecznej w Świebodzinie. Organizacją i 
doprowadzeniem zawodów do finału zajął się klub tenisowy Jofrakuda. Sędzią i prowadzącym rozgrywki 
był Dariusz Franc. W rywalizacji brało udział dwudziestu trzech graczy, rozstawionych w dwóch 
kategoriach. Najlepszymi w kategorii szkół podstawowych okazali się: 1. Dariusz Jośko, 2. Mateusz 
Bekisz, 3. Paweł Pilichowski, 4. Bartosz Kowalski, 5. Sebastian Ambroży, natomiast w kategorii 
gimnazjów i starszych miejsca w czołówce zajęli: 1. Wiktor Franc, 2. Robert Fajkowski, 3. Rafał 
Sosnowski, 4. Przemek Kowalski, 5. Wojciech Popielecki. Po zakończeniu zawodów wręczono puchary i 
nagrody, a wszystkim uczestnikom życzono sukcesów w nauce i sporcie w nowym roku.  
 
 



 

Świebodzin - Pszczew (pow. Międzyrzecz). 
Tenis stołowy przyjaciół 
14 stycznia 2004 
 
W piątek 9 stycznia w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 odbył się 
turniej tenisa stołowego, rozgrywany z inicjatywy Eligiusza Kowalskiego, pomiędzy 
zawodnikami gospodarzy i gośćmi z gminy Pszczew w powiecie międzyrzeckim. Zawody 
otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzinie - Wacław Żurakowski. Sędzią 
głównym był Dariusz Franc. W rozgrywkach o puchar burmistrza Świebodzina brało udział 
57. tenisistów, w tym dwie zawodniczki. Stoczono aż 93 pojedynki meczowe, które trwały 
cztery godziny.  
W kategorii szkół podstawowych (19. zawodników) zwyciężył Dariusz Jośko ze 
Świebodzina, a Sebastian Ambroży był szósty. Najlepsi spośród gości sklasyfikowani zostali 
na miejscach: 2. Patryk Górzyński, 3. Piotr Fedorowicz, 4. Piotr Chmielewski, 5. Maciej 
Babiak.  
W kategorii gimnazjów (19. zaw.) triumfowali gospodarze: Wiktor Franc pokonał Artura 
Nowaczyka. Kolejne miejsca zajęli pszczewianie: 3. Patryk Gadus, 4. Robert Bartuś, 5. 
Dawid Pakubiak, 6. Mariusz Gojtka.  
W kat. open świebodzinianie zajęli następujące miejsca: 1. Krzysztof Jośko, 2. Wiktor Franc, 
3. Dariusz Franc, 4. Stanisław Dawidowicz, 5. Stanisław Kukurowski i 6. Dariusz Jośko. 
 



 

Świebodzin. Tenis stołowy bez przerwy  

4 lutego 2004 

W sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 podczas ferii zimowych, przy zaangażowaniu 
zawodników klubu Jofrakuda prowadzono zajęcia nauki gry w tenisa stołowego. Treningi odbywały się w 
poniedziałki, środy i piątki - w sumie 18 godzin. Na zakończenie ferii zorganizowano turniej na 
najlepszego zawodnika, sędzią głównym był Robert Fajkowski, a uczestników było osiemnastu. 
Najlepszymi okazali się: 1. Robert Fajkowski, 2. Rafał Sosnowski, 3. Sławek Kowalski, 4. Sławek 
Fajkowski, 5. Bartosz Kowalski, 6. Sebastian Ambroży. 

 



 

Świebodzin. Tenis stołowy  

31 marca 2004 

W rozgrywkach Play OFF o wejście do trzeciej ligi tenisiści ze Świebodzina grali z Trójką Sulechów, 
Budowlanymi Lubsko i OKSiR-em Łęknica. Przez cały sezon w lidze okręgowej Jofrakuda prowadziła 
jednym punktem nad drużyną z Lubska. Pierwszy pojedynek odbył się w Sulechowie i po zaciętym meczu 
wygrała Jofrakuda 10:7, a w drugim spotkaniu w Łęknicy świebodziniane doznali pierwszej porażki 
przegrywając 10:7. W ostatnim meczu sezonu pomiędzy Jofrakudą a Budowlanymi, który odbył się 
Świebodzinie, miejscowi zawodnicy nie wytrzymali presji i wagi pojedynku, i przegrali 10:5. Tym 
sposobem trzecia liga odjechała do Lubska. Jofrakudę I reprezentowali: Szymon Starszak, Kamil 
Sroczyński, Krzysztof Jośko, Dariusz Franc i Wiktor Franc. Drużynie i zawodnikom życzymy sukcesów w 
nowym sezonie.  
 



 

Świebodzin. Tenis stołowy 
7 kwietnia 2004 

 

Po zakończeniu rozgrywek ligowych zawodnicy pierwszego zespołu Jofrakudy 
zawalczyli o Grand Prix Kargowej, o które ubiegało się 80. zawodników. Tenisiści 
Jofrakudy zajęli czołowe miejsca. Zwyciężył Krzysztof Stocik, trzeci był Szymon 
Starszak, a na czwartej pozycji uplasował się Dariusz Franc. Grupę młodszą 
wygrał Wiktor Franc, czwarty był Dariusz Jośko. W ostatnią niedzielę marca w 
Kargowej został rozegrany szósty, ostatni rzut zielonogórskiej klasy A mężczyzn 
w tenisie stołowym. Świebodziński klub nie został powiadomiony o zmianie 
terminów rozgrywek i w tych zawodach nie brał udziału. Z czternastu drużyn, 
które grały w lidze, wzięło udział tylko siedem. Indywidualnie wygrał Zbigniew 
Wożny (Pogoń Wschowa) i drużynowo wygrała również drużyna ze Wschowy. 
Miejsca drużyn po zakończeniu rozgrywek: 1. Pogoń Wschowa (994 pkt.), 2. 
MOS Zryw Zielona Góra (989 pkt.), 3. OKSiR II Łęknica (860 pkt.) i 4. Jofrakuda 
II Świebodzin (794 pkt.). W barażach o awans do ligi okręgowej w półfinałach 
grać będą: Jofrakuda II Świebodzin - Pogoń I Wschowa oraz Łęknica z Zieloną 
Górą. Turniej zostanie rozegrany po świętach Wielkanocnych. 
 



 

Świebodzin. Tenis stołowy 

24 kwietnia 2004 

 
 

 
 
W niedzielę 18 kwietnia w salce gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 po zakończonej Mszy 
Św. dla osób niepełnosprawnych i starszych odbył się pierwszy mecz play-off A-klasy pomiędzy Pogonią I 
Wschowa a Jofrakudą II Świebodzin. Po zaciętych pojedynkach wygrała drużyna przyjezdnych, w 
stosunku 10:8.Świebodzinianie wystąpili w składzie: Wiktor Franc - 3,5 pkt.; Jarosław Kruszelnicki - 1,5 
pkt.; Stanisław Kukurowski - 3 pkt. i bez punktów - Stanisław Dawidowicz. Następny pojedynek odbędzie 
się we Wschowie w środę 21 kwietnia. Jofrakuda wyjedzie z nikłymi szansami na awans.  
 



 

Bobowicko. Deblowy tenis stołowy 
24 kwietnia 2004 

 

 
 

W sobotę 17 kwietnia w Bobowicku odbył się I Deblowy Turniej "100-latków" w 
tenisie stołowym. W zawodach mogły wziąć udział pary, których łączny wiek 
przekroczył sto lat. Startowało 11 drużyn z całego województwa lubuskiego. 
Najlepszymi okazali się zawodnicy z Ośna Lubuskiego - Bogdan Maćkowiak (49 
lat) i Tadeusz Nadziejko (53 lata). Drugie miejsce zdobyła drużyna z 
Międzyrzecza, którą tworzyli Jan Nowak (57 lat) i Jerzy Nowak (43 lata). Trzecie 
miejsce zajęli reprezentanci Uniwersytetu Zielonogórskiego, mieszkańcy Zielonej 
Góry - Henryk Michalak (57 lat) i Tomasz Jurgoński (44 lata). Czwarte miejsce 
wywalczyła para świebodzińsko-sulechowska w składzie: Stanisław Kukurowski 
(57 lat) i Józef Szczebiot (44 lata). Najstarszym zawodnikiem był gracz z 
Międzyrzecza Władysław Pasewicz (73 lata). Na zakończenie zawodów 
organizator i pomysłodawca - dyrektor szkoły w Bobowicku, wręczył puchary i 
dyplomy. Zawody będą odbywać się cyklicznie, stanowiąc część kalendarza 
zawodów tenisa stołowego. Dodajmy, że w środę 21 kwietnia o godz. 17.00 w 
sali gimnastycznej PSP nr 7 w Świebodzinie odbędzie się ostatni turniej tenisa 
stołowego dla dzieci i młodzieży trenującej razem z Jofrakudą. Sponsorami będą:  
firma "Zinel" i Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie. 
 



 

Tenis stołowy. Druga runda play-off 

28 kwietnia 2004 

 

W środę 21 kwietnia we Wschowie rozegrano rundę rewanżową w ramach play-off. Jofrakuda II jadąc na 
mecz z bagażem meczu przegranego, przystąpiła do walki z zawodnikami Pogoni z dużym 
zaangażowaniem. Ale oprócz umiejętności trzeba mieć w sporcie trochę szczęścia. Wynik 10:4 dla 
Wschowy. Pomimo wysokiej wygranej gospodarzy, mecz był zacięty i trwał 3 godziny. Rozegrano 14 
pojedynków, z których aż 7 zakończyło się wynikiem 3:2. Punkty dla Jofrakudy zdobyli: Stanisław 
Kukurowski - 2 pkt, Wiktor Franc - 1 pkt, Jarosław Kruszelnicki - 1 pkt, Stanisław Dawidowicz - bez 
punktów. Do dalszych rozgrywek awansowała "Pogoń" Wschowa. W pierwszym meczu pomiędzy OKSiR 
Łęknica II a AZS Zielona Góra uzyskano wynik 10:5 dla Łęknicy. Następny pojedynek pomiędzy tymi 
drużynami odbędzie się w sobotę w Zielonej Górze, a drużyna, która przegra dwumecz, będzie grała z 
Jofrakudą.  

 



 

Tenis stołowy. O puchar spółdzielni mieszkaniowej 

28 kwietnia 2004 

 
 
Na zakończenie sezonu zorganizowano turniej dla dzieci trenujących wraz z Jofrakudą w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 7. Zawody rozegrano w trzech kategoriach, w których wygrali następujący 
zawodnicy: kat. dziewcząt: 1. Magda Janecka, 2. Magda Zdziennicka, 3. Ewelina Janecka, 4. Magda 
Ambroży, kat. chłopcy - szkoła podstawowa: 1. Mateusz Bekisz, 2. Bartosz Kowalski, 3. Paweł 
Pilichowski, 4. Maciek Siodła, kat. chłopcy - gimnazjum: 1. Robert Fajkowski, 2. Rafał Sosnowski, 3. 
Kamil Walczak, 4. Paweł Petrus. Na zakończenie zawodów wręczono puchary i nagrody ufundowane przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzinie oraz firmę ZINEL ze Świebodzina. Zawody prowadzili: 
Krzysztof Jośko oraz Marcin Kukurowski.  
 



 

Tenis stołowy. Jofrakuda ma mistrzów 
5 maja 2004 

 

 
 
W Kostrzynie nad Odrą, z udziałem najlepszych zawodników, w kolejne dwie 
soboty kwietnia rozegrano VI indywidualne mistrzostwa województwa lubuskiego 
w tenisie stołowym w kategoriach żaków i młodzików. W zawodach brało udział 
153. zawodników i zawodniczek. Siedemnastego kwietnia odbyły się mistrzostwa 
drużynowe. Świebodzin wystawił jedną drużynę w składzie: Wiktor Franc i 
Dariusz Jośko, którzy wystąpili w kategorii młodzików. Świebodzinianie tym 
razem rozegrali bardzo dobre pojedynki i nie dali szans przeciwnikom, 
zwyciężając wszystkie swoje mecze i tym samym zdobyli pierwszy złoty medal, 



pokonując w finale zawodników z Górek Noteckich. Dwudziestego czwartego 
kwietnia odbyły się indywidualne mistrzostwa województwa. Świebodzinianie 
wystawili zawodników w dwóch kategoriach. W kategorii żaków startował Bartosz 
Kowalski i uplasował w środku tabeli, a w kategorii młodzików brali udział W. 
Franc i D. Jośko. I tym razem nasi zawodnicy rozegrali bardzo dobre pojedynki 
meczowe. Klasyfikacja końcowa: 1. Wiktor Franc - Jofrakuda Świebodzin, 2. 
Michał Kowalski - Unia Lubiszyn Tarnów, 3. Dariusz Jośko - Jofrakuda 
Świebodzin, 4. Kamil Rudomina - Unia Lubiszyn Tarnów. Zawodnicy ci będą 
reprezentować województwo w mistrzostwach Polski. 
 


