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Z Leonem Frąckowiakiem, urodzonym w 1913 roku, jestem zaprzyjaźniony od 

bardzo wielu lat. Mimo znacznej różnicy wieku zawsze zwracaliśmy się do siebie po 

imieniu. Nie pamiętam kiedy było inaczej.

Należeliśmy  do  wielu  organizacji  społecznych  uczestniczyliśmy  wspólnie  w  wielu 

imprezach. Byliśmy wspólnie na „Balu maskowym” bo razem ten bal organizowaliśmy.

Nigdy nie rozmawialiśmy na tematy wodniackie oraz o tym jak wyglądał Zbąszyń w 

latach międzywojennych

Dzisiaj, w dniu 21 września 2004 r., zwróciłem się do Niego z prośbą o rozmowę na ten 

temat, bo Leon jest chyba ostatnim uczestnikiem uprawiającym wówczas sporty wodne.

Żeby rozmowa była łatwiejsza i wyczerpywała temat umówiliśmy się że będę 

zadawał pytania na interesujący mnie temat i w kolejności oczekiwał odpowiedzi.

Zbigniew Zimny: - Drogi Leonie wiadomo ze byłeś jednym z trzech członków załogi 

w wyprawie   kajakowej w 1933 roku w rejsie na obchody „Dni Morza” do Gdyni.

Opowiedz jak do tego doszło.

Leon  Frąckowiak:  -  Byłem  członkiem  klubu  sportowego  „Obra”  i  wspólnie  z 

Basińskim i Pieszchalskim, bo wspólnie interesowały nas sporty wodne, i któryś z nas 

poruszył ten temat o rejsie i tak z marzeń powstał kajak. Z myślą o rejsie wspólnie go 

budowaliśmy. Plany kajaku czerpaliśmy z istniejących wzorców, których wokół było 

pełno.

ZZ: - Dlaczego płynęliście w barwach klubu sportowego kiedy od trzech lat istniała 

Liga Morska i Kolonialna.

LF:  -  Liga  Morska  i  Kolonialna  powstała  z  inicjatywy wojskowych -  podoficerów 

rezerwy, stronili od nas.

ZZ: - Opowiedz jak mieszkańcy Zbąszynia korzystali z dobrodziejstw bliskości jeziora 

i rzeki Obry.

LF: - Pamiętam, że za czasów mojej młodości na jeziorze kąpielisko łazienki były w 

innym miejscu, tam gdzie teraz są wędkarze, miedzy obecna plażą a Dąbkami. Później 

jak  magistrat  wybudował  obecne,  a  raczej  wcześniejsze,   bo  jakiś  czas  po  wojnie 

rozebrano. To miejsce po pierwszych łazienkach zwaliśmy Starą Kąpielnią.

ZZ: - Czy możesz opowiedzieć jak wówczas ta „Stara kąpielnia” wyglądała?

LF: - Nie bardzo dokładnie teraz pamiętam, lecz to co pamiętam to był bardzo długi 

półkolisty głęboko wychodzący w jezioro pomost, na końcu którego był rząd kabin. Z 

kabin do wody  wychodziło się schodkami w stronę brzegu.



ZZ: - Jakie lodzie wówczas pływały po jeziorze.

LF: - Takie jak dzisiaj, niektóre bardzo wymyślne, wszystkie miały wiosła i nikt nie 

wypływał daleko. W Zbąszyniu były dwie wypożyczalnie łódek, jedna w Łazienkach, a 

druga na Obrze przed mostem, jak pamiętam przy twojej obecnej posesji. Przeważnie 

pływało się po rzece. W pogodne niedzielne dnie to tego było mrowie

ZZ:  -  Wiadomo,  że  jezioro  należało  do  hrabiego  Skórzewskiego.  Czy  ta  sytuacja 

utrudniała dalsze wypływanie na jezioro. 

LF:  -  Tak  Trzeba było uzyskiwać zezwolenie  od  rządcy majątku.  Była  też granica 

państwa, którą Niemcy dosyć pilnowali by nikt się nie pętał.

ZZ: - W 1946 roku harcerze wydobyli zatopioną piękną machoniową żaglówkę ponoć 

była własnością hrabiego.

LF: - Nie pamiętam by przed wojną po jeziorze pływały jakieś zagłówki, ale skoro taka 

łódka była to hrabia musiał pływać.

ZZ: - Leonie zmęczyłem Ciebie tymi pytaniami, ale ciekawość tych czasów jest wielka.

Jeszcze ostatnie pytanie.

Czy widziałeś hrabiego, bo przecież  pałac miał w samym mieście, oraz czy hrabia 

utrzymywał kontakty z mieszkańcami.

LF: - Tyle co wiem miał swoje towarzystwo, nie utrzymywał kontaktów z miejscowymi 

a widziałem Go chyba jeden raz i to w przejeździe bryczką. 

ZZ: -  Leonie pytań było by więcej bo czasy mało znane i tym samym ciekawe, ale 

rozumiem Twoje zmęczenie. 

Dziękuje za przeprowadzoną rozmowę. 

Na zakończenie naszej rozmowy zrobię Tobie z córką pamiątkowe zdjęcie.
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