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Ostatnie tygodnie przynoszą smutne informacje dotyczące leszczyńskiego żużla. Nie tak dawno pożegnaliśmy Włodzimierza 
Helińskiego, a w ubiegłym tygodniu odeszli od nas Stanisław Przybylski i Zdzisław Dobrucki.

Stanisław Przybylski przygodę 
z żużlem zaczynał jeszcze u boku 
legendarnego Alfreda Smoczyka. 
Najpierw w roli zawodnika, a na-
stępnie mechanika. Później przez 
wiele lat interesował się „czarnym 
sportem”. Był prawdziwą kopal-
nią wiedzy o żużlu, zwłaszcza 
jego początkach. Do ostatnich dni 
swojego życia śledził wszystko to, 
co działo się wokół tej dyscypli-
ny sportu. Szczególnie bliski był 
mu oczywiście leszczyński klub.

Stanisław Przybylski 19 kwietnia 
tego roku obchodził 94. urodziny. 
Jego ostatnie pożegnanie odbyło się 
w minioną sobotę na Cmentarzu Pa-
rafi alnym przy ulicy Kąkolewskiej.

Zdzisław Dobrucki był zna-
komitym przed laty zawodni-
kiem, a później cenionym szko-
leniowcem. Barw Unii Leszno 
bronił nieprzerwanie przez 16 lat 
(1963-78). Był podporą drużyny, 
z którą trzykrotnie stawał na po-
dium DMP (srebro w 1977 oraz 
brąz w 1975 i 1976 roku). Dwu-
krotnie wygrywał finały Mło-
dzieżowych Indywidualnych Mi-
strzostw Polski (1968 i 1969). 
W gronie seniorów triumfował 
w fi nale IMP w Gorzowie Wiel-
kopolskim w 1976 roku. 

W swoim dorobku miał też brą-
zowy krążek Drużynowych Mi-
strzostw Świata zdobyty w nie-
mieckim Olching w 1972 roku, 
a także trzy zwycięstwa w presti-
żowym Memoriale Alfreda Smo-
czyka (1969, 1971, 1976). 

Po zakończeniu kariery za-
wodniczej był trenerem, prowa-
dził m.in. Unię Leszno. Pomagał 
też w karierze synowi Rafałowi, 
obecnemu szkoleniowcowi ka-
dry narodowej seniorów i junio-
rów. Doradzał mu oraz przygoto-
wywał sprzęt, na którym popular-
ny „Rafi ” odnosił liczne sukcesy.

Żywo interesował się sprawa-
mi „czarnego sportu”, często brał 
udział w spotkaniach z kibica-
mi. Doczekał się swojej tablicy 
w Alei Gwiazd Żużla przed lesz-
czyńskim stadionem.

Pogrzeb Zdzisława Dobruckie-
go (w listopadzie skończyłby 77 
lat) rozpocznie się w piątek o go-
dzinie 11.00 w kościele św. Anto-
niego w Lesznie, a kontynuowany 
będzie na Cmentarzu Parafi alnym.

***
Stanisław Przybylski reprezen-

tował dość odległe dla mnie czasy, 
ale przy każdym spotkaniu z nim 
chętnie wsłuchiwałem się w opo-
wieści o Alfredzie Smoczyku, Jó-
zefi e Olejniczaku i wielu innych 
ludziach tworzących podwaliny 
leszczyńskiego żużla. Były to bo-
wiem pionierskie i zarazem bar-
dzo romantyczne czasy, kiedy ro-
dził się w Lesznie „czarny sport”. 
Do tego pan Stanisław robił to 

z wielką swadą i znawstwem - sam 
był przecież zawodnikiem, później 
mechanikiem, a nade wszystko na-
ocznym świadkiem tych historycz-
nych wydarzeń.

Z kolei Zdzisława Dobruckiego 
kojarzę jeszcze z występów na to-
rze. Miałem 12 lat, gdy całe Lesz-
no cieszyło się niezmiernie z jego 
złota IMP zdobytego na gorzow-
skim torze, a więc w jaskini „lwa” 
i największego rywala Unii w la-
tach 70. Później wielokrotnie spo-
tykaliśmy się już przy okazji mo-
jej dziennikarskiej pracy, gdy 
pan Zdzisław był szkoleniow-
cem, a następnie prowadził karie-

rę syna. Był człowiekiem niezwy-
kle kontaktowym, wesołym i sko-
rym do żartów. Potrafi ł z kamien-
ną twarzą opowiadać o niepraw-
dopodobnych zdarzeniach z toru 
i poza nim. Wielokrotnie „wkrę-
cał” nas dziennikarzy. Pocieszam 
się, że innych też. Taki był popu-
larny Zdzichu.

Obaj panowie na trwałe wrośli 
w krajobraz naszego miasta, i gdy 
tylko pozwalało im na to zdrowie, 
spotykali się z kolegami na lesz-
czyńskim rynku, gdzie przy kawie 
czy herbatce snuli żużlowe opo-
wieści. Z pewnością będzie ich te-
raz brakowało. (ceg)

Zmarli Stanisław Przybylski i Zdzisław Dobrucki

Kurczy się żużlowa rodzina

Fot. Facebook R. Dobruckiego
▲ Zdzisław Dobrucki wraz z synem Rafałem, który kontynuował rodzinną 
przygodę z żużlem.

▲ Stanisław Przybylski miał 94 lata.  Fot. 1938.pl

Automatyka do bram

Piasek, żwir, kamień, 
ziemia czarna,

ziemia torfowa,
tłuczeń granitowy.
Kopanie stawów, 
roboty ziemne,

transport. 
tel. 608 07 91 83

GMINA PIASKI. 32-letni mieszkaniec miejscowości Lipie jest podejrzany 
o zamordowanie swojej matki. Do zabójstwa doszło w miniony weekend 
w tej wiosce.

O znalezieniu na terenie jed-
nej z posesji zwłok 67-letniej ko-
biety policja została zawiadomio-
na około godz. 11.30 - po tym jak 
nie mogła się z nią skontaktować 
jej koleżanka, sołtyska wioski. Pa-
nie umówiły się jak zwykle w nie-
dzielę, ale 67-latka nie przyszła na 
spotkanie ani nie odbierała telefo-
nu. Zaniepokojona kobieta poszła 
do niej do domu, rozmawiała z jej 
32-letnim synem, który powiedział,
że nie wie gdzie jest jego matka. 
Sołtyska zadzwoniła do drugiego 
syna 67-latki, który przyjechał do 
wioski i wraz z mężem sołtyski za-
czął szukać 67-latki.

Na ciało kobiety natknęli się 
w pomieszczeniu gospodarczym na 
terenie posesji. Wtedy zawiadomio-
no policję. W związku z podejrze-
niem zabójstwa na miejsce przestęp-
stwa skierowano ekipę dochodzenio-
wo-śledczą. Policjanci pod nadzorem 

prokuratora rejonowego w Gostyniu 
i prokuratora, który miał w week-
end dyżur, do późnych godzin wie-
czornych zabezpieczali ślady prze-
stępstwa.

Policyjna ekipa znalazła dwa 
młotki ślusarskie ze śladami krwi. 
Jeden znajdował się w innym po-
mieszczeniu gospodarczym, drugi 
nieopodal w trawie. Krótko potem 
zatrzymany został 32-letni syn za-
mordowanej kobiety, który miesz-
kał razem z matką.

W poniedziałek w Zakładzie 
Medycyny Sądowej w Poznaniu 
przeprowadzono sekcję zwłok 
67-latki, która wykazała, że ko-
bieta zmarła na skutek rozległych 
obrażeń czaszkowo-mózgowych 
i że do zgonu doszło przynaj-
mniej 12 godzin przed znalezie-
niem zwłok.

We wtorek 32-latek us ły-
szał zarzut dokonania zabójstwa,

za co grozi od 8 lat do dożywot-
niego pozbawienia wolności. 
Mężczyzna złożył skąpe wyjaśnie-
nia, w których nie przyznał się do 
dokonania zabójstwa. Powiedział, 
że nie ma żadnego związku ze 
śmiercią matki.

Prokuratura wystąpiła do sądu 
w Gostyniu z wnioskiem o zastoso-
wanie tymczasowego aresztowania 
wobec podejrzanego.

W przypadku takiego przestęp-
stwa obligatoryjnie przeprowa-
dza się jednorazowe badanie psy-
chiatryczne podejrzanego albo
- jeśli biegli lekarze uznają, że jest 
to niezbędne - miesięczną obser-
wację sądowo-psychiatryczną po-
dejrzanej osoby w celu ustalenia 
jej poczytalności w chwili doko-
nania zabójstwa. Tak samo będzie 
w przypadku 32-latka. Mężczyzna 
w przeszłości leczył się psychia-
trycznie. J.W.

Syn zabił matkę


