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Wystawią archiwalia związane z poznańskim klubem

Bilety i szaliki Lecha na wystawie.
Wspomnienie europejskich pucharów
LECH POZNAŃ

W poniedziałek o godz. 18
zostanie otwarta wystawa
pod tytułem „Lech Poznań
w europejskich pucharach –
ze zbiorów poznańskich
kiboli”.

aa Uroczystość, pod honorowym patronatem wojewody
wielkopolskiego, Zbigniewa
Hoffmanna, zaplanowana jest
w budynku PBG Gallery Skalar
Office Center w Poznaniu
przy ul.Góreckiej. Wystawa
w głównej mierze poświęcona
będzie wspomnieniom europejskiej przygody sportowców kolejowego klubu, czyli koszykarek, koszykarzy, hokeistów
na trawie i piłkarzy, bo przypomnieć należy, że w swojej historii
KKS był klubem wielosekcyjnym.
MIĘDZYPOKOLENIOWO

– Dodatkowym wątkiem będzie
94. rocznica powstania Lecha
i możliwość spotkania się wielu
pokoleń sportowców naszego
klubu. Chciałem również zwrócić uwagę na słowo „kibol”, jego sens i znaczenie w wielkopolskiej gwarze, pejoratywnie używane przez prasę ogólnopolską.
Mam nadzieję że spotkanie będzie również przyczynkiem
do dyskusji na temat powstania
klubowego muzeum – tłumaczył
Wojciech Dera, główny organizator wystawy.
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#Radosław Patroniak

Archiwalne zdjęcia trafią na wystawę

ODZNAKI, BILETY, SZALIKI

Wystawa prezentować będzie
typowe pamiątki sportowe, czyli okolicznościowe odznaki, dotyczące konkretnych meczów,
bilety wyjazdowe i domowe,
szaliki klubowe i łączone, proporce i programy meczowe.
– Będzie także rarytas mojej
kolekcji, czyli buty piłkarskie Ryszarda Jankowskiego, w których
grał w meczu z Barceloną
na Camp Nou. Otrzymałem je
w prezencie osiem lat temu, kiedy organizowałem spotkanie
„KKS Lech Poznań-FC Barcelona, 20 lat później” – dodał Dera.
Zaproszenie na otwarcie wystawy przyjęli piłkarze, koszykarki
i koszykarze oraz hokeiści
na trawie. – Podczas projektowa-

nia i organizacji tego wydarzenia spotykałem się z życzliwością wielu osób. Począwszy
od gospodyń wieczoru, pań
z PBG Gallery Skalar Office
Center, firmy Football Travel,
Urzędu Miejskiego w Poznaniu,
Rady Osiedla Święty Łazarz,
a skończywszy na działaczach
WZPN – podkreślił wierny kibol
Kolejorza.
Oprócz jego pamiątek pokazane będą też inne, wypożyczone ze zbiorów Radosława
Majchrzaka,
Michała
Lipczyńskiego, Dariusza Garstkę i Wojciecha Krajewskiego.
POSZUKIWANIA TRWAJĄ

– Nieocenioną pomoc okazał mi
też redaktor Andrzej Kuczyński.

Zapowiada się więc miły i ciekawy wieczór. Cały czas szukam
jeszcze nowych eksponatów, by
wystawa była jak najbardziej
ciekawa. Wystawa skierowana
jest do wszystkich, dla których
Lech to znacznie więcej niż zwykły klub – zakończył Dera.
CO, GDZIE, KIEDY

Wyjątkowa wystawa „Lech
Poznań w europejskich pucharach – ze zbiorów poznańskich
kiboli” czynna będzie w godz.
11-15 w dniach 22-23 marca oraz
29 marca-1 kwietnia. Wernisaż
w poniedziałek, 21 marca,
o godz. 18. Kolekcję można oglądać w budynku PBG Gallery
Skalar Office Center przy ul. Góreckiej.
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