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Spełnienia wszystkich marzeń i planów w 2013 ,
sympatykom naszego klubu
życzą
Kręglarze Klubu 9-Amica

Mistrzostwa Świata Leszno 2012
Najważniejszą imprezą kręglarską roku 2012
były niewątpliwie, organizowane przez Polskę,
Indywidualne Mistrzostwa Świata w Lesznie.
Odbywały się one od 21 do 27 października w Hali
Trapez.

Od tego numeru naszego biuletynu rozpoczynamy nowy
cykl artykułów poświęconych naszym zawodniczkom i
zawodnikom. Zaczynamy od aktualnego lidera zespołu
Superligi Mężczyzn, który we wszystkich meczach
ligowych tego sezonu jest dominującą postacią.
BARTOSZ KRUG
Bartek trafił do naszego klubu w 2011 roku z
pobliskiego Sierakowa, w trakcie kiedy rozpoczęliśmy
budowanie zespołu superligowego mężczyzn.
Jest wychowankiem Klubu Kręglarskiego „Wrzos”
Sieraków, w którym trenował kręglarstwo od 2001
roku. Jego największe osiągnięcie indywidualne do tej
pory to Mistrzostwo Polski w Sprincie w kategorii
Juniora Młodszego w 2010 roku.
Studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu. Oprócz kręgli jest wielkim fanem siatkówki,
w którą grał przez kilka lat wyczynowo a dziś uprawia
ją głównie w odmianie plażowej, spędzając niemalże
każdy weekend wakacji pod siatką „na piasku”.
Bartek jest sympatycznym kolegą, z bardzo
specyficznym poczuciem humoru a jego mottem
życiowym jest: „przyjaciół sprawdzaj, sprawdzonych
kochaj...”

Kręglarze z Wronek nie zostali powołani do
składu Kadry Narodowej Seniorów. Reprezentacja
Polski została zbudowana głównie w oparciu o
zawodników z Leszna, z małymi wyjątkami.
Mieliśmy jednak tam również swój udział członkiem Komitetu Organizacyjnego był Maciej
Kląskała, który odpowiadał za kontakty z
telewizją. Dzięki tej pracy m.in. wszyscy mogli
śledzić poczynania najlepszych kręglarzy świata w
przekazie internetowym na żywo. Dodatkowo
Maciej komentował najważniejsze pojedynki o
Mistrzostwo Świata.
W ostatnim dniu Mistrzostw Świata
zorganizowaliśmy wspólny wyjazd, by chętni
mogli podziwiać grę najlepszych na świecie. Nasza
młodzież mogła zarówno podpatrzyć prawidłową
technikę ale także „strzelić” sobie pamiątkowe
zdjęcia. Oczywiście najbardziej obleganym
zawodnikiem była największa aktualnie gwiazda
kręglarska - Vilmos Zavarko z Serbii, który został
Mistrzem Świata w kombinacji.

Bartosz Krug - ur. 09.11.1991
Wzrost

181

Waga

87

Rekord życiowy

608

Poprzednie kluby

Wrzos Sieraków

Więcej na bieżąco w internecie:

www.9wronki.pl

!
CZAS INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW...
Okres listopada i początku grudnia to dla kręglarzy
czas rozstrzygnięć indywidualnych mistrzostw kraju.
Wcześniej rozgrywane są jednodniowe Mistrzostwa
Okręgu w kategoriach Juniorów i Seniorów. Start w
tych zawodach jest obowiązkowy, jeśli chce się
rywalizować o tytuł Mistrza Polski.
Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego zostały
rozegrane 3.11.2012 w Gostyniu. Nasz klub wysłał
bardzo liczną bo aż 21 osobową ekipę (9 kobiet i 12
mężczyzn). Najlepiej spisali się: Seniorki - Natalia
Skrzypczak-Bączkiewicz - 4 pozycja, Seniorzy Mateusz Borowski - 3 pozycja, Juniorki - Monika
Bugaj - 3 pozycja i Juniorzy - Michał Pajor - 6
miejsce.
-----Jeden medal – brązowy, to dorobek wronczan na
Mistrzostwach Polski Juniorów 2012, które odbyły się
w Gostyniu. Patrząc liczebność kadry oraz
wcześniejsze wyniki naszych juniorek i juniorów
chociażby w meczach ligowych, wynik ten pozostawia
bez wątpienia mały niedosyt.
Tradycyjnie sobotnie eliminacje były również
turniejem par. Tutaj mieliśmy po dwie pary żeńskie i
męskie. Blisko podium były Sylwia Machniewska i
Marta Duszyńska, które zajęły miejsce 4 z wynikiem
1048. Monika Bugaj i Marta Woźniak zajęły
miejsce 5 (1002). Wśród par juniorów 5 miejsce
przypadło Szymonowi Adamczakowi i Michałowi
Pajorowi (1051), dopiero 7 parze Bartosz Krug i
Mateusz Olczyk (1035). Dopiero, bo my i sami
zawodnicy na pewno mieli apetyty medalowe. Jedyny
medal na tych mistrzostwach zdobyła indywidualnie
Marta Duszyńska. Marta po eliminacjach 539 w
finale grała nieco słabiej, ale skutecznym finiszem na
ostatnim torze udało jej się „obronić” zajmowane po
eliminacjach 3 miejsce (w finale 523) i zdobyć brąz.

W 12-osobowym finale znalazły się też Sylwia
Machniewska i Monika Bugaj. Obie uzyskały taki
sam wynik łączny 1011 i zajęły odpowiednio miejsca 8
i 9. Karolina Matuszewska(497) była 14 a Marta
Woźniak 18 (481).
Najlepszym z juniorów okazał się Mateusz
Olczyk, który po 532 w elimin. uzyskał 537 w finale i
awansował z 11 na 6 miejsce. Dobry i równy występ
zanotował Szymon Adamczak (534+530) i zajął
ósmą pozycję. Poza ścisłym finałem Michał Pajor
(517), Bartek Krug (503).
-----W dniach 30.11-2.12.2012 r. na obiekcie w
Tomaszowie Maz. rozegrano Indywidualne Mistrzostwa
Polski Seniorów i Seniorek. Wystartowało w nich 99
zawodników/czek. Grupa z Wronek była dość liczna,
bo 11 osobowa. Niestety z Tomaszowa wróciliśmy bez
medali, choć wiedzieliśmy że w tej kategorii o medale
będzie nam ciężko.
Najlepiej spisali się najmłodsi w naszej ekipie.
Siódme miejsca indywidualnie przypadły Marcie
Duszyńskiej oraz Bartkowi Krugowi. Marta po
eliminacjach (528) zanotowała nieznaczny progres
zarówno jeśli chodzi o wynik (536 w finale) jak i
miejsce. Bartek również poprawił się, i to dość
wyraźnie jeśli chodzi o miejsce. W eliminacjach
uzyskał 554 kręgle i był 14. Finałowe 557 pozwoliło
mu awansować aż na 7 pozycję. Szkoda bardzo
słabego pierwszego toru (114), bo pozostałe były
świetne i były widoki nawet na brązowy medal. W
finale mężczyzn zagrali także Maciej Kląskała
(561+521), który zajął 16 miejsce oraz Filip Brzóska
(552 w elimin.). Filip niestety w finale po słabym
otwarciu zaczął zmagać się z kontuzją i ostatecznie
musiał zrezygnować z gry w trzeciej trzydziestce,
zajmując ostatecznie 21 pozycję. Druga z naszych
pań – Beata Śmiglak, tym razem nieco słabiej (509) i
poza finałem. Pozostali seniorzy uzyskali wyniki: Pajor
Tomasz 521, Pajor Michał 508, Kowalski Leszek 508,
Borowski Mateusz 507, Olczyk Mateusz 493, Sawala
Krzysztof 485.
Wśród par żeńskich nasza dwójka uplasowała się
na 9 pozycji. U mężczyzn para Kląskała/Pajor M. była
13, Borowski/Brzóska 15 miejsce, Krug/Olczyk 18
miejsce, Kowalski/Pajor T. 21 miejsce.
Mistrzami Polski zostali faworyci: Beata
Włodarczyk (15 tytuł!) i Tadeusz Śliwiński (3 złoto
w ciągu ostatnich 5 lat).
-----Jako ostatni Mistrzostwa Polski rozegrali najmłodsi
zawodnicy, na których szczerze mówiąc najwięcej
liczyliśmy. Nasze założenia, w Tomaszowie Maz.,
najmłodsza kadra wykonała w 100%, wygrywając
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zdecydowanie klasyfikację klubową i
zdobywając aż 6 medali.

na miejscu ósmym i Maciej Olczyk na miejscu
dziesiątym.

Nie będziemy ukrywać, że po zwycięstwach
w klasyfikacji klubowej na turniejach w
Poznaniu i Gostyniu liczyliśmy na medale.
Nasza ekipa nie zawiodła choć przy odrobinie
szczęścia występ mógł być jeszcze lepszy… Nie
narzekajmy jednak.

W klasyfikacji klubowej Dziewiątka-Amica
Wronki zdobyła pierwsze miejsce, zwyciężając
pewnie nad pozostałymi ekipami - Tucholanką
Tuchola i OSiR Vector Tarnowo Podgórne.

Kolejny wyjazd dał nam znów wiele radości
i zadowolenia. Piotr Rybarczyk, który aktualnie
Sobota to turniej par oraz eliminacje
zajmuje się tą kategorią wiekową nie krył, że
indywidualne. I już w pierwszym dniu
zabrakło niewiele do indywidualnego złota,
zdobywamy trzy medale, z czego jeden z
którego mu szkoda. „Jeśli weźmiemy pod
najcenniejszego kruszcu. Para Gracjan
uwagę to, że startowaliśmy w tych zawodach z
Machaj i Bartosz Ruszczyk występowali w
dużą presją – dwa tygodnie temu mieliśmy
roli faworytów, co nigdy nie jest sprawą łatwą. przecież bardzo udane zawody w Gostyniu – to
Nasi młodzi kręglarze jednak wytrzymali presję należy bić brawa, że na innym obiekcie udało
i ostatecznie zwyciężyli bardzo pewnie. Drugie się potwierdzić aktualną dominację.
miejsce zajęła para z Tarnowa Podgórnego a
Dodatkowo, po ubiegłorocznych mistrzostwach
trzecie z Tomaszowa Maz. Dwa pozostałe
rozgrywanych we Wronkach, gdzie byliśmy
medale to zdobycz naszych dwóch par
zdecydowanie najlepsi – teraz triumfujemy
młodziczek. Pierwszą parę tworzyły Julia
również na wyjeździe” – podkreślił Prezes
Brodziszewska i Patrycja Grzelak, które
Klubu – Maciej Kląskała.
stoczyły zacięty bój z zawodniczkami z Tucholi.
Jednakże tym razem musiały się zadowolić
srebrnymi medalami i tytułem V-ce Mistrzyń
Polski. Brąz zdobyła druga nasza dziewczęca
para – Katarzyna Mroczkiewicz i Sandra
Nowak.
Do finału indywidualnego, który był
rozgrywany w niedzielę, awansowały wszystkie
nasze reprezentantki (6 zawodniczek) i pięciu
młodzików.
Tym razem nie było tego najważniejszego
ale i tak, w dwóch konkurencjach mieliśmy
wiele radości. Finał młodziczek potwierdził
dominację Marty Zalewskiej z Tucholi, która
była zdecydowanie najlepsza w tym turnieju.
Za jej plecami, na dwóch pozostałych
stopniach podium, stanęły już nasze
zawodniczki. Patrycja Grzelak – srebro i
Julia Brodziszewska – brąz to bilans
wronczanek. Blisko podium (na piątym
miejscu) uplasowała się jeszcze Katarzyna
Mroczkiewicz.
Ciekawie wyglądał finał młodzików, w
którym jako lider po eliminacjach wystąpił
Gracjan Machaj. Gracjan zagrał w finałowej
grze słabiej niż dzień wcześniej a jego
najgroźniejszy w Tomaszowie rywal się
poprawił i ostatecznie pięć kręgli zadecydowało
o złotym medalu dla Adriana Stankiewicza z
Gdańska. Gracjan musi się zadowolić medalem
srebrnym. W pierwszej dziesiątce mieliśmy
jeszcze dwóch wronczan –Bartosz Ruszczyk

MŁODZIEŻ NIE SPUSZCZA Z TONU...
Tegoroczny sezon jest wyjątkowy za sprawą
naszej młodzieży. Wszystkie turnieje, w
których uczestniczymy, wygrywamy w
klasyfikacji klubowej. W większości kategorii
zajmujemy miejsca medalowe. Tak było
również w ostatnich dwóch turniejach roku
2012. Najpierw rewelacyjna postawa w
Memoriale Zielińskiego i Krukowskiego w
Poznaniu a na deser rewelacyjna postawa w
Turnieju Świątecznym w Gostyniu.
W Memoriale Wojciecha Zielińskiego i
Jerzego Krukowskiego nasza reprezentacja,
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która była złożona z 20 zawodników i
zawodniczek zajęła pierwsze miejsce w
klasyfikacji klubowej – wyprzedzając znacznie
Polonię 1912 Leszno i KS OSiR Tarnowo
Podgórne. To zwycięstwo w żaden sposób nie
jest podyktowane ilością zgłoszonych do
zawodów zawodników. Nasi reprezentanci
zajęli wiele miejsc medalowych i to one
zadecydowały o naszym triumfie.

z Bartkiem Ruszczykiem tworzy bardzo
solidny zespół. Po tytule Mistrza Polski jaki
zdobyli w parze tydzień temu – teraz przyszedł
czas na dwie czołowe lokaty w memoriale.
Gracjan obronił pierwszą pozycję z eliminacji
natomiast Bartek w finale musiał odrobić duże
straty, jakie poniósł w pierwszym starcie. Gra
finałowa znacznie lepsza i dwa pierwsze
miejsca dla wronczan.

W kategorii Dzieci była prowadzona jedna
łączna klasyfikacja dla dziewczynek i chłopców.
Tu faworytem był jak już się wszyscy
przyzwyczaili Jakub Cwojdziński z Alfy Vector
Tarnowo Podgórne. Kuba nie miał sobie
równych. Bardzo dobrze zaprezentowała się
zawodniczka z Polonii Leszno – Anna
Łochowicz, która pewnie zajęła drugą pozycję.
Nasi reprezentanci stoczyli wewnętrzną batalię
o trzecie miejsce podium i tu zwycięsko
wyszedł Jakub Kląskała, który o dwa kręgle
pokonał swojego klubowego kolegę Janka
Klemeńskiego. Na piątej pozycji uplasowała
się najlepsza z naszych dziewczynek Martyna Wika.

W kategorii Juniorek młodszych nasze dwie
reprezentantki spisały się troszkę poniżej
oczekiwań. Najbliżej finału była Anna
Piotrowska ale miejsce ósme nie
gwarantowało finałowego startu.

Kategoria Juniorów młodszych to start
szóstki naszych, z czego czwórce udał się start
w eliminacjach, który dał szansę poprawienia
miejsca w finale. Patryk Janicki, który ma
bardzo dobry okres gry w sezonie był liderem
po eliminacjach a w finale spokojnie to miejsce
obronił. Kornel Ratajczak zajmował drugie
miejsce ale słabszy start w finale spowodował,
że spadł na trzecie miejsce. Dwa miejsca na
podium to bardzo dobry rezultat a jeszcze
Najwięcej zadowolenia przyniosła nam tym
bardziej cieszy, że progres gry zanotowali dwaj
razem kategoria Młodziczek, w której nasze
zawodnicy, którzy raczej w finałach grają
reprezentantki między sobą rozegrały walkę o
rzadko. Zarówno Tymek Ratajczak jak
komplet medali. Ostatecznie zwycięstwo
i Radek Świniarski udowodnili, że warto
odniosła Katarzyna Mroczkiewicz, która
systematycznie trenować i czekać cierpliwie na
zagrała najrówniej w obu startach. Drugie
wyniki. Budowa zespołu, który powalczy o
miejsce tym razem dla Julii Brodziszewskiej Drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów
a trzecie dla Patrycji Grzelak. Cieszy to, że
Młodszych w tym sezonie jest na dobrym
nasze zawodniczki systematycznie pokazują się etapie rozwoju. W rezerwie jest jeszcze dwójka
z dobrej strony na wszystkich kręgielniach, we najmłodszych juniorów, którzy tym razem
wszystkich startach.
zagrali troszkę słabiej.
Wyjazd na Turniej Świąteczny do Gostynia to
oprócz kręglarskiej rywalizacji możliwość
rozprostowania kości po świątecznej biesiadzie.
Grupa 25 zawodniczek i zawodniczek z
trenerami: Edytą Kląskałą i Piotrem
Rybarczykiem wyjechała na piątkowe
eliminacje i sobotnie finały, spędzając dwa dni
w Gostyniu z noclegiem w Lesznie.
Sportowo znów możemy być zadowoleni,
choć kręgielnia w Gostyniu jest bardzo
wymagająca, jak to się mówi w języku
kręglarskim „nie wybacza błędów”

Kilka ostatnich tygodni to duży progres
gry Gracjana Machaja, który wyrósł na
aktualnego lidera w klubie. W duecie

Swoje uczestnictwo zaznaczyli zwycięstwem
w trzech kategoriach wiekowych na pięć
rozgrywanych. Pierwsze zwycięstwo przypadło
już w piątek, podczas turnieju Dzieci. Tu
jedynym naszym reprezentantem był Jakub
Kląskała, który pokonał Jakuba
Cwojdzińskiego z Alfy Vector Tarnowo
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Podgórne, co było dużą niespodzianką. Ta
rywalizacja była bardzo interesująca bo o
zwycięstwie zadecydowała jedna strącona
„dziewiątka” więcej przez naszego Jakuba (w
kręglach był remis 302-302).
W czartkowo-piątkowych eliminacjach nasi
spisali się dobrze, choć niektórzy zawodnicy i
zawodniczki jeszcze muszą opanować tajniki
gry kręglarskiej bo wyniki nie były
zadowalające. Jednak do finału sobotniego w
kategorach młodzików/czek i juniorów mł.
awansowało aż 14 wronczan.
Wśród młodziczek nasze reprezentantki w
finale rywalizowały jedynie z Nicolettą Dudziak
z Leszna. W tej rywalizacji nasze dziewczęta
wyszły zwycięsko i zajęły dwa pierwsze
miejsca - Patrycja Grzelak miejsce pierwsze i
Katarzyna Mroczkiewicz miejsce drugie.
Leszczynianka w finale zagrała zdecydowanie
gorzej niż w eliminacjach ale wystarczyło to do
obronienia trzeciego miejsca na podium.
W rywalizacji młodzików liderem dość
zdecydowanym był Alan Rybiński z Polonii
1912 Leszno a tuż za nim nasz najlepszy
aktualnie młodzik – Gracjan Machaj. Gra
finałowa Gracjana była zdecydowanie lepsza od
eliminacji i ostatecznie to wronaczanin okazał
się najlepszy w Turnieju Świątecznym –
podtrzymując świetną passę z ostatnich
tygodni. Pozostali nasi reprezentanci nie
zmieścili się na podium ale zajęli zgodnie trzy
miejsca tuż za nim.
Dużą szansę na zwycięstwo w turnieju miał
jeszcze nasz junior młodszy – Kornel
Ratajczak. Jeszcze na 10 rzutów przed
końcem gry wyglądało, że Wafel rywalizuje z
sierakowianinem Dawidem Kupcem a kiedy to
nasz zawodnik wyszedł na prowadzenie z za
„pleców” wyskoczył miejscowy – Karol
Sellmann i wygrał trzema kręglami - jak mówi
przysłowie „gdzie dwóch się bije tam trzeci
korzysta”.

kalendarzowego. Mamy w tym względzie dwie
informacje - jedną dobrą drugą... taką sobie :)
Zacznijmy od lepszej... Nasze Panie, które do
sezonu przystąpiły w osłabieniu i z małymi
problemami kadrowymi są aktualnie na drugim
miejscu ale mają do rozegrania jeszcze jeden
zaległy mecz w Lesznie. Z uwagi na to, że w
Superlidze Kobiet grają aktualnie tylko cztery
zespoły liga została podzielona na dwie fazy, w
każdej drużyny grają ze sobą po dwa razy. Na
koniec u drużyny, która zgromadzi najwięcej
punktów zostanie rozegrany turniej finałowy.
Superliga Kobiet - tabela - 31.12.2012
m-ce

Drużyna

M

Pkt

1

Alfa Vector Tarnowo Podgórne

6

11

2

Dziewiątka Amica Wronki

5

9

3

Polonia 1912 Astromal Leszno

5

5

4

Tucholanka Tuchola

6

2

Ze startów naszej superligowej drużyny nie
możemy być zadowoleni. Zaczęliśmy od
porażki z dwoma najlepszymi obecnie
krajowymi teamami (Alfą-Vector i Polonią
1912) i to było wkalkulowane. Po remisie w
Tomaszowie Maz. zanotowaliśmy świetny start
u siebie ze Startem Gostyń. Wygrana 7:1
dawała nam szansę nawet na 3 miejsce po
rundzie pierwszej. Niestety pechowy remis w
Brzesku i totalny zawód w meczu u siebie z
Tucholą daje nam aktualnie piąte miejsce w
tabeli. Oczywiście nie jest to jeszcze koniec ligi
i szansa na pierwszą czwórkę nadal jest spora
a to w efekcie daje grę w wielkim finale najprawdopodobniej w Tarnowie Podgórnym bo
tamtejsza Alfa-Vector dość pewnie kroczy od
zwycięstwa do zwycięstwa.
Superliga Mężczyzn - tabela - 31.12.2012

Z kronikarskiego obowiązku wspomnieć
wypada, że rywalizację juniorek młodszych
wygrała Patrycja Poznańska z Czarnej Kuli
Poznań. Nasze dwie zawodniczki niestety
znalazły się poza finałem.

SUPERLIGA NA PÓŁMETKU...

m-ce

Drużyna

M

Pkt

1

Alfa Vector Tarnowo Podgórne

6

12

2

Polonia 1912 Astromal Leszno

6

10

3

Start Gostyń

6

6

4

Pilica Tomaszów Mazowiecki

6

5

5

Dziewiątka Amica Wronki

6

4

6

Tucholanka Tuchola

6

4

7

Sokół Brzesko

6

1

W tym sezonie połowa superligowych
rozgrywek wypada na koniec roku
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I LIGA NA MINUSIE...
Sponsor strategiczny:
Zawodnicy, którzy występuję w I Lidze PZK
Drużyn Czteroosobowych, ten sezon muszą
uznać za stracony.
W tych rozgrywkach występuje 17 drużyn,
które były podzielone w I fazie na cztery grupy.
Nasze dwie drużyny w tej fazie rozgrywek
uplasowały się w swoich grupach na miejscach
czwartych, co szczególnie w drużynie złożonej
z doświadczonych graczy jest wynikiem
znacznie poniżej oczekiwań.

Partner strategiczny:

Drużyna grająca w grupie B miała w końcu
walczyć o czołową trójkę w całych
rozgrywkach. Skończy się na grze o miejsca
13-17 co jest dużym zaskoczeniem.
Jedynym pocieszeniem jest fakt, że
będziemy się tu ekscytować rywalizacją
pomiędzy „starymi” a „młodymi”, gdyż druga
drużyna jest złożona z juniorów młodszych i
juniorów. Nasze obie ekipy zagrają w kolejnej
fazie z dwiema drużynami z Tarnowa
Podgórnego i jedną z Wejherowa. Tu będziemy
mieli do czynienia z dwoma turniejami pierwszy 19.01.2013 we Wronkach a drugi
16.02.2013 w Tarnowie Podgórnym.

ZMIANA NAZWY NA WALNYM...
27.12.2012 r. w naszym klubie odbyło się,
zwołane przez Zarząd Klubu, Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków, które obradowało w
temacie zmiany statutu.

Partner techniczny:

Usługi transportowe:
Mariusz Bryćko - Wronki
Adam Milka - Sieraków
Busrent - Tarnowo Podgórne

Zarząd zaproponował dwie zmiany, które
zostały przyjęte przez 35 zgromadzonych na
zebraniu członków, uprawnionych do
głosowania. Dało to 58,3% frekwencję i
możliwość zatwierdzenia zmian.
Pierwszą, najistotniejszą zmianą jest nowa
pełna nazwa klubu, która od tej pory brzmi
Klub Kręglarski Dziewiątka-Amica Wronki.
Zmiana nazwy jest związana z podpisaną
przez Zarząd Klubu 5-letnią umowę z firmą
Amica Wronki S.A., na mocy której Amica
wspiera finansowo działalność klubu. W zamian
wroniecka firma może wykorzystywać klub
wizerunkowo.
Druga zmiana dotyczyła zapisania formy
powiadamiania członków o Walnych Zebraniach
Członków, gdyż do tej pory tego zapisu
brakowało w statucie. Spotkanie było też
okazją do złożenia życzeń noworocznych.
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