
           



MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY
ITF SENIORS 100 ZIELONA GÓRA

z okazji 800-lecia powstania Miasta Zielona Góra
   o Puchar Prezesa  Polskiego Związku Tenisowego

o Puchar Marszałka Województwa Lubuskiego 
                                            

                                         
INFORMATOR
Organizator : Związek Tenisa Województwa Lubuskiego

Miejsce : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  ul. Sulechowska 37  ,  65-022 Zielona 
Góra   ( 10 kortów otwartych – mączka ceglana)

Prezes  Honorowy: Piotr Fabich – prezes zarządu Związek Tenisa Woj. Lubuskiego 

Dyrektor : Adam Stoltmann   tel. +4850774746 , e-mail: adamstolti@gmail.com

Sędzia Naczelny:  Tomasz Pazik  tel. +48692774738 , e-mail: t.pazik@wp.pl
                                    
Biuro zawodów (  dział organizacyjno ,techniczny , transport,  hotel , korty ):
             Elżbieta Wielgus  tel. +48721107798 , e-mail: elzbieta.wielgus@autograf.pl         
                                      
 ZAKWATEROWANIE :   
1. Hotel Olimpijczyk:    Centrum obsługi klienta _48 683214312/10 – WOSiR -
Drzonków  Olimpijska 20 66-004 Zielona Góra (wypoczynek , sport, rekreacja) 
www.wosir.pl
2. Hotel Ruben :      Informacja  : +48 68 456 70 70 Aleja Konstytucji 3 Maja 1 A 
65-805 Zielona Góra     www.rubenhotel.pl 
Wyżywienie w trakcie  zawodów : 
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom turnieju codzienny południowy posiłek 
regeneracyjny , kawę , herbatę ,wodę mineralną, możliwość zakupu na stoisku 
towarzyszącym  dodatkowego posiłku  (Kebab u Łysego) , ciasta, innych napojów.
Organizacja imprez  w trakcie  turnieju dla uczestników i osób 
towarzyszących:
Player Party , wyjazd autokarem do jednej z winnic lubuskich  ( zwiedzanie winnicy z 
degustacją win) ,  D.J. TEKA – mechaniczna muzyka (wieczorem  przy grylu),  Nordic 
Walking dla zainteresowanych. gry i zabawy z piłką tenisową,  wyjazdy do centrum 
miasta , zwiedzanie miasta itp.
Jedną z największych atrakcji około turniejowych będzie tzw. „Winobranie 2022 
„ które oficjalnie rozpoczyna się 3.09  kończy 10.09.2022 r.  W tym czasie miasto 
przeobraża się jeden winny ogród . Wszędzie jest mnóstwo straganów z różnorodnym 
towarem, stoisk z z owocami z przewagą winogron , targi staroci, kilkadziesiąt  stoisk 
gdzie regionalne winnice oferują setki winnych trunków. W mieście są organizowane 

http://www.wosir.pl/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsybI0ME_LNWC0UjWoMDE3MDM0TklLsjBLMzE1MLQyqLA0STZKNLU0NTRMSk4yNUzxkszIL0nNUSgqTUrNU6jKTM3Jz0tUSD-8uSgRAGs9GGw&q=hotel+ruben+zielona+g%C3%B3ra&rlz=1C1CSMH_plLU969LU969&oq=hotel+ruben&aqs=chrome.2.69i57j35i19i39j46i175i199i512j0i512l7.9221j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


liczne imprezy kulturalne i sportowe. W dniu otwarcia - sobota 3 września przez 
centrum miasta przechodzi  wielki  korowód, który oficjalnie otwiera  to święto. Więcej
informacji o tym wydarzeniu  na stronie www:Winobranie 2022 | visitzielonagora.pl 

Pakiet startowy , nagrody :
Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników turnieju pakiet startowy z 
symboliką turnieju oraz upominki dla zwycięzców w swojej kategorii  wiekowej . Będą
również codziennie  losowane drobne nagrody wśród uczestników turnieju i w 
konkursach sprawnościowych z piłką tenisową. 

Organizator  - Związek Tenisa Województwa Lubuskiego

MIĘDZYNARODOWEGO  TURNIEJU  TENISOWEGO
ITF SENIORS 100 ZIELONA GÓRA     2022

w dniach 31.08 do 3.09.2022 r.     
1. Prezes zarządu  - Piotr Fabich
2. Wiceprezes  ds. organizacyjnych - Zdzisław Stoltmann
3. Wiceprezes ds. sportowych  - Renata Skrzypczyńska
4. Sekretarz - Małgorzata Dmowska
5. Skarbnik - Anna Murawska
6. Członek - Dariusz Krzeptowski
7. Członek - Sławomir Kotylak
8. Członek – Daniel Ignatowicz
9. Członek – Piotr Gorczyca

Komitet Honorowy Turnieju 

Przewodniczący - Piotr Fabich prezes zarządu Związku Tenisa
                              Województwa Lubuskiego      
Członkowie       -  Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa
                              Lubuskiego  
                           -  Waldemar Sługocki - poseł na sejm RP
                           -  Mirosław Skrzypczyński  - prezes zarządu Polskiego
                              Związku Tenisowego 
                           - Czesław Osękowski - prof. dr hab. Przewodniczącym
                              Komitetu Organizacyjnego obchodów 800-lecia 
                             Zielonej Góry i 700-lecia nadania praw miejskich 
                             

https://visitzielonagora.pl/wydarzenia/winobranie-2022/


Wybrane atrakcje turystyczno – krajoznawcze , kulturalne 
Zielonej Góry i Województwa Lubuskiego ( opracowane w oparciu o 
ogólnodostępne materiały w sieci internetowej , w tym wydawnictwa  National Geographic – nie do celów 
komercyjnych)
• Park Mużakowski    to przepiękne założenie parkowe stworzył w pierwszej połowie XIX
wieku pruski arystokrata Hermann von Pückler-Muskau. Rewitalizacja tego miejsca udała się
dzięki zaangażowaniu Polski i Niemiec. W 2004 roku UNESCO umieściło to miejsce na swojej 
liście światowego dziedzictwa. Park wpisany w dolinę Nysy podzielony jest przez nią na dwie 
części, jedną po stronie niemieckiej, drugą po polskiej. Łączą je dwa zabytkowe mosty: Parkowy 
oraz Angielski.

• Park Narodowy Ujścia Warty   .Powstały w 2001 roku ,ma ponad 8 tysięcy hektarów. Na 
przyjezdnych czeka tu bajeczna mozaika mokradeł, trzęsawisk, łąk i pastwisk. Spotkać tu też 
można rzadkie i chronione gatunki ptaków , takie jak rybitwa czarna, czy wodniczka. 

•  Lubuski Szlak Wina i Miodu powstał w marcu 2007 roku.  W malowniczych winnicach 
nie tylko można degustować lubuskie wina tak szlachetnych odmian jak Regent , Pinot Noir, 
Traminer,Saint Laurent, ale również  specjałów bazujących na winogronowych produktach.  Jego 
premiera, jako produktu turystycznego   miała miejsce na VII Targach Turystycznych „Zatur” w 
Drzonkowie, na których to uzyskał wyróżnienie.  Szlak został również uhonorowany Perłą 
Turystyki, przyznawaną przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną „Lotur” (2008) oraz 
wyróżnieniem w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny 
(2011).      

•     Międzyrzecki Rejon Umocniony   to imponujący system umocnień stworzony przez 
Niemców w latach 30. i 40 XX wieku dla ochrony wschodniej granicy III Rzeszy. Międzyrzecki 
Rejon Umocniony (MRU) rozciąga się na odcinku około 100 kilometrów, od okolic Skwierzyny 
do Odry. Znajdziemy tu unikatowe obiekty militarne oraz największe podziemia fortyfikacyjne na 
świecie. Szacuje się, że korytarze mają w tym miejscu ok. 35 kilometrów długości!. To nie 
wszystko. Zakamarki MRU stały się idealnym miejscem schronienia dla nietoperzy (stała 
temperatura około 10 stopni, niezmienna wilgotność oraz mrok). Zimę spędza tam około 30 
tysięcy tych interesujących ssaków. Właśnie ze względu na ochronę nietoperzy, które przesypiają 
tę porę roku, większość podziemnych tuneli udostępniona jest turystom tylko w okresie letnim – 
od kwietnia do października.        

•      Zespół Poaugustiański  w Żaganiu to kompleks zabudowań klasztornych imponuje 
wielkością i rozwiązaniami architektonicznymi. Do kompleksu zaliczamy: gotycki kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP oraz dawny klasztor, konwikt i spichlerz. Do dziś stanowi on 
charakterystyczny akcent w panoramie miasta. Średniowieczne budynki zniszczone przez pożary, 
które  kilkukrotnie trawiły Żagań, odbudowano w XVIII w. w stylu barokowym. Kompleks 
uniknął większych zniszczeń w czasie II wojny światowej, w przeciwieństwie do reszty miasta, 
które całkowicie legło w gruzach. Warto wspomnieć wspaniałą bibliotekę klasztorną z freskami 
wybitnego śląskiego artysty Neunhertza. Jej wnętrze słynie z doskonałej akustyki – osoba stojąca 
w jednym rogu pomieszczenia może rozmawiać szeptem z osobą stojącą po przeciwnej stronie. To 
ewenement na skalę światową.

https://www.national-geographic.pl/artykul/koszmar-ii-wojny-swiatowej-wciaz-przesladuje-dzieci-ktore-ja-przezyly-reportaz
https://www.national-geographic.pl/artykul/wlosi-chca-wpisac-espresso-na-liste-unesco
https://www.national-geographic.pl/traveler/artykul/miasto-w-niemczech-jest-tak-przyjazne-srodowisku-ze-zostalo-pozwane-przez-mcdonalds-220323124952


•    Jezioro Sławskie  to  jezioro nazywane jest często „Śląskim Morzem”, zresztą 
nieprzypadkowo. Jest naprawdę rozległe. Na jeziorze są 3 wyspy: Ptasia Wyspa, Dzika Wyspa oraz
Wyspa Kormoranów. Znajdziecie tam w różnych momentach roku pełno ptaków. 

• Bulwar Nadwarciański  w Gorzowie Wielkopolskim    nabrzeże Warty podzielono tu na 4 
strefy. W pierwszej, tzw. strefie relaksu, znajduje się pawilon typu „igloo”, a przed nim ogródek 
letni. Kolejnym elementem małej architektury jest strefa wypoczynku z volierą dla egzotycznych 
ptaków, obok której umiejscowiono plac zabaw dla dzieci. Tuż za nim znajduje się strefa atrakcji z
zegarem słonecznym oraz sadzawką. Najbliżej zabytkowej kamienicy z 1900 r. wyodrębniono 
strefę wydarzeń kulturalnych, w której znajdziemy min. rzeźby plenerowe. Część wschodnią 
bulwaru zamyka zawieszone nad rzeką molo oraz przystań cumownicza. Wszystko najlepiej 
prezentuje się po zmroku, gdy całości dopełniają pływające na Warcie podświetlone fontanny. Nie 
bez powodu bulwar otrzymał nagrodę główną w organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego konkursie „Polska pięknieje”

• Dni Zielonej Góry, czyli zielonogórskie Winobranie.    Dni Zielonej Góry to po prostu 
winobranie. Warto jednak dodać, że nie jest to zwykłe winobranie, jest to największa impreza 
kulturalna w regionie. Zresztą wystarczy zwrócić uwagę na to, że Dni Zielonej Góry trwają około 
7 dni.  (Dni Zielonej Góry zawsze odbywają się we wrześniu). Winobranie to oczywiście 
niejedyna atrakcja, można się spodziewać imprez, koncertów i prezentacji produktów 
regionalnych. Innymi słowy — każde wielkie wydarzenie niesie za sobą mnóstwo mniejszych 
wydarzeń.

• PALMIARNIA W Zielonej Gorze.    Palmiarnia Zielonogórska położona na szczycie 
Winnego Wzgórza w Zielonej Górze. Otoczona tzw. Parkiem Winnym porośniętym winoroślami 
stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych miasta. Znajduje się w niej 
ok. 150 gatunków roślin ze strefy równikowej i zwrotnikowej, w tym daktylowiec kanaryjski. W 
jej wnętrzu można też podziwiać m.in. jesiotra ostronosego i piranie. Poza eksponowaniem 
egzotycznych roślin i zwierząt Palmiarnia pełni funkcję punktu widokowego oraz kawiarni i 
restauracji z parkietem, w której organizowane są imprezy kulturalne i okolicznościowe. Na 
terenie obiektu mieści się również XIX-wieczny domek winiarza.   

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pirania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jesiotr_ostronosy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daktylowiec_kanaryjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_G%C3%B3ra
https://www.national-geographic.pl/traveler/artykul/ujscie-warty-nowy-cud-natury-i-ptasi-raj


 Plan turniejowy  w dniach:   30/31.08 do 3.09.2022 r.

• wtorek  30 sierpnia -  przyjazd uczestników do Zielonej Góry – zakwaterowanie  , dla 
zainteresowanych możliwość całodziennego treningu na kortach tenisowych MOSiR 
Zielona Góra ul. Sulechowska 37 – miejscu prowadzonych zawodów ( 6 kortów) , 

• środa 31 sierpnia  - godz. 9 00   do  18 00 - rozpoczęcie gier singlowych wg losowania , 
sesja dopołudniowa i popołudniowa , zapisy do gier podwójnych i mieszanych. godz 12 00  
uroczyste otwarcie turnieju , godz. 18 00 do 19 30    gryl  i muzyka mechaniczna ( D.J. 
TEKA) , codzienne gry i zabawy z piłka tenisową , losowanie drobnych upominków wśród
wszystkich uczestników turnieju, codzienna możliwość zwiedzania miasta udostępnionym 
lokalnym transportem,

• czwartek 1 września - godz. 9 00   do  17 00 – gry singlowe , podwójne i mieszane w sesji 
dopołudniowej i popołudniowej, godz. 18 00  do 19 30  Player Party ( na terenie MOSiR 
lub Palmiarni zielonogórskiej), codzienne gry i zabawy z piłka tenisową , losowanie 
drobnych upominków wśród wszystkich uczestników turnieju, codzienna możliwość 
zwiedzania miasta udostępnionym lokalnym transportem, zapisy osób chętnych do 
zwiedzania winnicy lubuskiej,

• piątek 2 września - godz. 9 00   do  16 00 – gry singlowe , podwójne i mieszane w sesji 
dopołudniowej i popołudniowej, godz. 17 00   do  19 30 wyjazd autokarem - zwiedzanie 
jednej z winnic lubuskich ( degustacja win), w trakcie dnia dla zainteresowanych i osób 
towarzyszących Nordic Walking ,codzienna możliwość zwiedzania miasta udostępnionym 
lokalnym transportem,

• sobota  3 września - godz. 9 00  do zakończenia -  gry finałowe , wręczanie nagród dla 
finalistów turnieju , w godzinach południowych dla zainteresowanych możliwość udziału w 
korowodzie „winobraniowym” w centrum Zielonej Góry - uroczystościach związanych z 
obchodami zielonogórskiego „Winobrania”.                           

                    Związek Tenisa Województwa Lubuskiego w bieżącym roku po raz pierwszy jest 
organizatorem Turnieju Tenisowego ( ITF Seniors) o tak dużym   międzynarodowym charakterze . 
W Województwie Lubuskim a szczególnie w Zielonej Górze rok bieżący to świętowanie  obchodów
800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia nadania praw miejskich. Jako Związek  chcemy się wpisać w 
szereg uroczystości z tym związanych. Pragniemy aby sport tenisowy miał ważne miejsce na mapie
Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra. Tym małym wydawnictwem , które tu 
prezentujemy chcemy przybliżyć naszym gościom , zawodnikom turnieju , to co w lubuskim jest 
ciekawe , co warto zobaczyć, poczuć atmosferę regionu Polski winem pachnącym.  Na zakończenie
życzę sukcesów wszystkim startującym w tym turnieju , wspaniałej atmosfery sportowej ,dużo 
pozytywnych wrażeń z pobytu w Zielonej Górze. W imieniu zarządu Związku chciałem również 
podziękować współfinansującym ten projekt : Zarządowi Województwa Lubuskiego , Urzędowi 
Miasta Zielona Góra, Polskiemu Związkowi  Tenisowemu , licznym sponsorom w tym firmie 
„Ziaja” która ufundowała upominki dla wszystkich uczestników turnieju.

                                                                              
                                                                                             ………………………………………….
                                                                                                 Potr Fabich – prezes zarządu ZTWL 
  



                                                                                                                                                                
                                        Tradycja Bachusowej Zielonej Góry i Ziemi Lubuskiej
            „Bachus, bóg wina i winorośli poniósł śmierć z rąk tytanów, a jego krew zrosiła wybrzeża 
Morza Śródziemnego, Francję, okolice Renu i Mozeli. Kilka zabłąkanych kropli spadło również na 
tereny południowej i zachodniej Polski - w tym na Ziemię Lubuską. A wszędzie, gdzie spadły 
rozrosły się wspaniałe winorośle (...)”. Tyle legenda. 
            Według niemieckiej tradycji Zielona Góra miała być winna już przed cystersami. W 
literaturze można znaleźć taką informację: „Uprawa krzewu winnego na Śląsku dotarła w wieku 
XIII, ona miała brać początek nad Odrą i Nysą około roku 1154”. Oto w 1150 roku do Zielonej 
Góry, w ramach kolonizacji prowadzonej przez Piastów Śląskich, mieli przybyć osadnicy z 
Frankonii, Flamandii, przywożąc sadzonki oraz know how uprawy winnej latorośli. Skąd to 
wiadomo? W 1850 i 1900 roku ówcześni zielonogórzanie obchodzili rocznice istnienia winnic. W 
1154 roku założono winnicę na tzw. Górze Biskupiej w Krośnie Odrzańskim. Z 1295 roku pochodzi
wzmianka o winnicach w Solnikach pod Kożuchowem. W Krośnie Odrzańskim już w XII wieku 
mnisi założyli pierwsze uprawy, w rejonie dzisiejszego kościoła pw. św. Andrzeja. 
Decydującą rolę dla powstania na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego okręgu 
winiarskiego miało jednak powstanie w XIII i XIV wieku winnic mieszczańskich, które 
sprzedawały wyprodukowane przez siebie wino. Szczególne uznanie zyskały w średniowieczu wina
gubińskie i krośnieńskie. Pierwsza wzmianka o zielonogórskim winiarstwie pochodzi z 1314 roku. 
Hugo Schmidt w książce „Geschichte der Stadt Grünberg” wspomniał o zielonogórzanach, którzy 
w tym roku schronili się na winnicy położonej na południe od miasta. Informację tę zaczerpnął 
najprawdopodobniej z zaginionej kroniki miasta. To ledwie początki, ledwie kilka dat z długiej 
historii. Dzieje lubuskiego winiarstwa to pasjonująca opowieść. Bo czy wiecie, że w XIX wieku, 
gdy w tradycyjnych regionach winiarskich szalała choroba pustosząca winnice, tutejsze wino 
zdobywało Europę. Lub, że po 1945 roku przybysze z Kresów przywieźli z sobą tutaj winiarskie 
tradycje Podola? Jednak to już całkiem inna historia.

A skąd Zielonogórski Bachus

       Pomnik przedstawia Bachusa przed zielonogórska Palmiarnią w postaci młodego mężczyzny w
wieńcu z winorośli siedzącego na beczce z winem; w jednej z dłoni bożek trzyma szarfę z 
zielonogórskim herbem.  Postać Bachusa została wykonana z brązu, waży ponad 600 kilogramów i 
liczy ponad 2 metry wysokości. Usytuowano ją na dwustopniowym, 1,5- metrowym postumencie
Pomnik Bachusa zapoczątkował serię niedużych, wielkości ok. 30 cm , Bachusików ustawianych w 
różnych miejscach miasta. Pomysłodawcą ich powstania był redaktor Gazety Lubuskiej Tomasz 
Czyżniewski. Aktualnie jest ich ponad 50. Swoim wyglądem nawiązują do winiarskich tradycji 
miasta i często są fundowane przez stowarzyszenia, firmy lub osoby prywatne. Elementy 
charakterystyczne figurek to beczki, kielichy, kiście winogron, a także pokrycie głowy elementami 
winnej latorośli. Ich autorami są miejscowi rzeźbiarze: Małgorzata Bukowicz, Artur Wochniak, 
Robert Tomak i Andrzej Moskaluk. Bachusiki są jedną z atrakcji Zielonej Góry, wszystkie tworzą 
szlak, którym można podążać. Organizowane są specjalne wycieczki szlakiem bachusików, 
wydawane mapy dla turystów, którzy chcą połączyć poszukiwanie kolejnych figurek ze 
zwiedzaniem Zielonej Góry ( wykorzystano materiały z ogólnodostępnej sieci internetowej nie do celów 
komercyjnych) 


	Dni Zielonej Góry, czyli zielonogórskie Winobranie. Dni Zielonej Góry to po prostu winobranie. Warto jednak dodać, że nie jest to zwykłe winobranie, jest to największa impreza kulturalna w regionie. Zresztą wystarczy zwrócić uwagę na to, że Dni Zielonej Góry trwają około 7 dni. (Dni Zielonej Góry zawsze odbywają się we wrześniu). Winobranie to oczywiście niejedyna atrakcja, można się spodziewać imprez, koncertów i prezentacji produktów regionalnych. Innymi słowy — każde wielkie wydarzenie niesie za sobą mnóstwo mniejszych wydarzeń.

