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Drodzy Młodzi Przyjaciele, 
Szanowni Państwo!

Serdecznie witam wszystkich uczestników, organizatorów i gospodarzy Finału Centralnego 
Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”. Obchodzimy właśnie 30-lecie 
istnienia naszego turnieju, który szczyci się mianem najstarszego w Polsce dla młodych 
piłkarzy do lat 15.

Wasi rodzice, dziadkowie zapewne pamiętają kultowy program Telewizji Polskiej pod tą wła-
śnie nazwą, który co tydzień gromadził przed ekranami telewizorów tysiące młodych adep-
tów piłki nożnej. Przez te 30 lat w eliminacjach i finałach startowało ponad milion młodych 
piłkarzy. Dziś to Wy kontynuujecie tę piękną tradycję.

Pragnę także przypomnieć, że mecz finałowy naszego turnieju odbędzie się dokładnie 
w miesiąc po zakończeniu największej i najpopularniejszej imprezy sportowej na świecie 
– Mundialu 2014 w Brazylii – w trakcie której mogliśmy obejrzeć w akcji najlepszych piłkarzy 
naszego globu. Jestem przekonany, że także wśród Was są przyszli zawodnicy, którzy star-
tować będą w zawodach najwyższej rangi – takich właśnie sukcesów serdecznie wszystkim 
uczestniczącym w tej wspaniałej imprezie życzę.

Jestem pewien, że przez te kilka dni stworzycie na boiskach w Słubicach niezapomniane 
widowisko i pokażecie szczyt swoich możliwości.

Wierzę, iż będziecie rywalizować w duchu „fair play”, z poszanowaniem przepisów i regula-
minów sportowych. Trenerom życzę satysfakcji z wysiłku włożonego w przygotowanie Was 
do startu; sędziom – tylko sprawiedliwych rozstrzygnięć, zaś kibicom – niezapomnianych 
emocji.

Przewodniczący Rady Głównej  
Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
Władysław Kosiniak-Kamysz

ORGANIZATORZY TURNIEJU

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Lubuskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gorzowie Wlkp.

PARTNERZY TURNIEJU

Burmistrz Słubic

Starosta Słubicki

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wojewoda Lubuski

Marszałek Województwa Lubuskiego

MKS Polonia Słubice

SPONSORZY TURNIEJU

Polski Związek Piłki Nożnej

Sport Team

Colloseum Marketing Sport

Patronat medialny:

hts Słubicetv, Radio Zachód, Gazeta Lubuska, TVP – 3 lubuska

HONOROWY PATRONAT

Minister Edukacji Narodowej

TVP SPORT
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Patron Naszego Turnieju

Stanisław Tymowicz (1916-1990)

Był jednym z nielicznych szkoleniowców, którzy wiele czasu 
poświęcali młodzieży. Powtarzał wielokrotnie, że nieletniego 
sportowca należy uczyć nie tylko gry w piłkę, ale również pil-
nować jego szkolnych osiągnięć. 
Stanisław Tymowicz urodził się w czeskim Pilznie w 1916 r. Do 
wybuchu II Wojny Światowej mieszkał we Lwowie. W wieku 
7 lat zaczął grać w piłkę nożną. We Lwowie zaprzyjaźnił się 
z Kazimierzem Górskim, z którym razem biegali po boisku. Po 

wojnie wylądował w Jeleniej Górze. Już w pociągu spotkał 7 kolegów ze Lwowa, 
postanowili założyć klub sportowy. I tak zrobili. Był inicjatorem i budowniczym toru 
bobslejowego w Karpaczu i skoczni narciarskiej w Szklarskiej Porębie. Od roku 1951 
był organizatorem sportu oraz trenerem koordynatorem w okręgu wrocławskim. Pod 
koniec lat 50. uzyskał tytuł trenera piłki nożnej I klasy. Przez boiska Wrocławia przewi-
nęło wielu znakomitych piłkarzy. U niego zaczęli kopać piłkę m.in.: Jan Tomaszewski, 
Lesław Ćmikiewicz, Władysław Żmuda, Mieczysław Broniszewski. 
W 1967 r. osiedlił się w Płocku i rozpoczął pracę z seniorami Wisły, z którymi w 1970 r. 
awansował do trzeciej ligi. Znalazł tu też przychylną atmosferę do pracy z młodzieżą. 
Jego wychowankami byli m.in.: Marek Rzepka i Tadeusz Świątek. Gdy po jednym 
sezonie zespół spadł – odszedł z klubu. Pracował także w Emicie Żychlin i Piotrcovii 
Piotrków Trybunalski.
Od 1958 do 1985 roku był członkiem Sekcji Trenerskiej PZPN. Był w 1973 roku pomy-
słodawcą i współorganizatorem Młodzieżowego Ośrodka Piłkarskiego przy ZKS Wisła 
Płock. W 1987 r. założył Klubową Szkołę Piłkarską przy ZKS Stoczniowiec Płock. „Dzikusi” 
(tak o młodych piłkarzach mówił) uwielbiali Go. Do ostatnich chwil życia poświęcał 
swój czas młodym futbolistom. Współpracował ze szkołami i klubami, wychowując 
i trenując piłkarską młodzież. Organizował obozy treningowe dla adeptów piłkarskich 
z miasteczek i wiosek. W 1985 roku ukazała się jego książka „Futbol dla młodych”, która 
okazała się prawdziwą rewelacją. Zawierała bowiem zbiór podstawowych informacji 
koniecznych do prowadzenia pracy szkoleniowej z chłopcami w różnym wieku.
Z turniejem „Piłkarska Kadra Czeka” związany od początku jego istnienia. I o tym, jak 
często w jego życiu, zadecydował przypadek. Miał jechać, jak zwykle na zgrupowanie 
kadry juniorów Śledzianowskiego. Tuż przed wyjazdem Mieczysław Broniszewski 
zaproponował mu by pojechał do Straszęcina na obóz Gocela „Piłkarska Kadra Czeka”. 
Zgodził się, zabrał ze sobą Zbigniewa Pawłowskiego. I został z nami na 5 lat. Zmarł 9 
listopada 1990 roku w rodzinnym mieście. W 1991 roku nasz turniej otrzymał 
jego imię.

Finaliści XXX Jubileuszowego 
Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców
„Piłkarska Kadra Czeka” – Słubice 2014

1. MKS „Odra” Ścinawa woj. dolnośląskie

2. TKS „Tomasovia” Tomaszów Lub. woj. lubelskie

3. MKS „Polonia” Słubice woj. lubuskie

4. LKS „Omega” Kleszczów woj. łódzkie

5.LKS „Gród” Podegrodzie woj. małopolskie

6. LKS Chlebnia woj. mazowieckie

7. GZ-LZS Dobrzeń Wielki woj. opolskie

8.  KS „Techform-Orzeł” Wólka 
Niedźwiedzka

woj. podkarpackie

9. Zespół Szkół w Filipowie woj. podlaskie

10. LZS KTSK GOSRiT Luzino woj. pomorskie 

11. LKS „Tęcza” Zendek woj. śląskie

12. MKS „Olimpia-Pogoń” Staszów woj. świętokrzyskie

13. LZS Iłowo-Osada woj. warmińsko-mazurskie

14. KS „Polonia” Środa Wielkopolska woj. wielkopolskie 

15. LKS „Polonia” Płoty woj. zachodniopomorskie
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Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”

W sierpniu 1984 roku z inicjatywy Adama Gocela z Redakcji Rolnej i Sportowej TVP 
rozpoczęła się emisja programu „Piłkarska Kadra Czeka”. Oprócz TVP współorganiza-
torami programu a zarazem akcji popularyzującej piłkę nożną we wsiach i małych 
miasteczkach byli: Zrzeszenie LZS, Szkolny Związek Sportowy, PZPN, Ministerstwo 
Oświaty i Wychowania.

Adam Gocel wspomina – Tak zaczynaliśmy

Przygotowując pierwszy program na początek pojechaliśmy do 
Dębicy. Do najlepszego klubu LZS w kraju – Igloopolu. W pierwszym 
wyjeździe wziął udział trener PZPN Henryk Apostel. Chłopcy ze 
szkółki w Dębicy byli dobrze zaawansowani technicznie. Nagranie 
przebiegało sprawnie, a na ekranie telewizorów każdy mógł zoba-

czyć jak należy rozgrzewać się przed każdym treningiem i jak powinien wyglądać 
trening techniki piłkarskiej...

Pierwszy program ukazał się w sierpniu 1984 roku i od razu posypały się listy 
do redakcji. Od chłopców i od dziewcząt. One też – dotąd niechętnie widziane na 
boiskach piłkarskich – chciały trenować. Program telewizyjny to była jedna strona 
medalu, szyld akcji, która miała zachęcić wszystkich do ruchu, do grania. O wiele 
trudniejsza była druga strona przedsięwzięcia – zorganizowanie masowych roz-
grywek piłkarskich dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat pochodzącej z małych 
ośrodków. Z tych miejscowości, gdzie nie było mocnych klubów, ale i instruktorów. 
Wspólnie z działaczami LZS (Zbigniew Zalewski), SZS (Jerzy Gulczyński) i ze 
Zdzisławem Kręciną, zastępcą sekretarza generalnego PZPN opracowaliśmy regu-
lamin rozgrywek i przekazaliśmy go do szkół i kół LZS.

Byliśmy ogromnie zaskoczeni powodzeniem akcji. W terenie wyłoniono dzięki 
pracy wielu zapaleńców aż 1507 drużyn gminnych. O nasz Puchar grały dzieci z 4 974 
małych szkół. Olbrzymią frajdę uczestnikom i nam zrobiło Ministerstwo Oświaty 
i Wychowania, które wyasygnowało na nagrody 2 miliony złotych. Dzięki temu i dzię-
ki pomocy dyrektora Igloopolu, wiceministra rolnictwa Edwarda Brzostowskiego 
w Ośrodku Igloopolu w Straszęcinie zorganizowaliśmy obóz dla 8 najlepszych zespo-
łów – mistrzów makroregionów.

Na obozie wyłoniono dwie najlepsze drużyny – Szkoły Podstawowej nr 7 
z Leszna i Szkoły Podstawowej nr 2 z Obornik Wielkopolskich. Pojawił się też na 
nim Stanisław Tymowicz, który przyłączył się do nas i został przy „PKCz” aż do swojej 
śmierci w 1990 roku. 

Dzięki pomocy działaczy Legii Warszawa, finał pierwszego turnieju rozegrany 

został na stadionie Legii przed meczem z Górnikiem Zabrze. Wygrała go drużyna 
z Leszna. Na mecz ten zaprosiliśmy również przedstawicieli pozostałych drużyn 
z obozu w Straszęcinie – LKS Sanovia Lesko, SKS Sokół Zbrosławice, LKS Mazur 
Karczew, Szkoły Podstawowej w Truskolasach, Szkoły Podstawowej w Starym 
Targu oraz Niwy z Łomazów.

Z czasem do naszych programów pozyskaliśmy najlepszych trenerów zajmujących 
się szkoleniem młodych piłkarzy. Wiele programów nagraliśmy z udziałem dr Jerzego 
Talagi (dziś profesora), pracownika AWF w Warszawie, korzystaliśmy z umiejętno-
ści i wiedzy Mariana Olszewskiego, wieloletniego trenera Mazura Karczew oraz 
Rudolfa Kapery, trenera pierwszo – i drugoligowych zespołów, cenionego wycho-
wawcy młodzieży.

Telewizja zachęcona wynikami po pierwszym roku, dziś byśmy powiedzieli wysoką 
oglądalnością, postanowiła kontynuować nasz program.

„Piłkarska Kadra Czeka” to najstarszy w Polsce turniej piłki nożnej  
dla chłopców do lat 15!

W zasadzie od IV Turnieju jego głównym organizatorem zostały Ludowe Zespoły 
Sportowe. Pozostali partnerzy szybko wycofali się. I tak jest do dziś. 

W 1986 roku na Turniej Wielkanocny do Wielkiej Brytanii organizowany przez klub 
Ipswich Town pojechała drużyna złożona z chłopców, wybranych przez trenera 
Stanisława Tymowicza spośród uczestników pierwszego zgrupowania. W turnieju 
wzięły udział drużyny juniorów w wieku 15 i 16 lat z Finlandii, Anglii, Włoch, Malty, 
USA, Szkocji a także zespoły dziewcząt. Nasi chłopcy zajęli na nim trzecie miejsce.

Zgrupowania w Straszęcinie odbywały do 1991 roku. W 1986 roku finał rozegrano 
przed ligowym spotkaniem Legii Warszawa z Olimpią Poznań, na stadionie war-
szawskiej drużyny. W tym samym roku, na boisku Hutnika w Warszawie, program 
„Piłkarska Kadra Czeka” zorganizował Mistrzostwa Polski w Żonglowaniu Piłką pod 
nazwą „Szukamy polskiego Pelego”. Przyjechał na nie Janusz Chomontek (rocznik 
1968), chłopak ze Szczecinka. Był jednym z 15 
finalistów. Wygrana w tym turnieju przyniosła 
mu wkrótce międzynarodową sławę.

W 1987 roku mecz finałowy odbył się na obo-
zie w Straszęcinie. Podsumowanie akcji nastąpi-
ło na stadionie Legii Warszawa. Przed ligowym 
meczem z GKS. Zmierzyli się w nim najlepsi 
piłkarze z obozu w Straszęcinie, podzieleni na 
dwie drużyny.

W eliminacjach do IV turnieju (1988) 
wzięło udział 62 tysiące młodych piłkarzy. 

30 lat
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Na stadionie warszawskiej Legii, przed meczem Legionistów z ŁKS, najlepsi piłkarze ze 
zgrupowania w Straszęcinie rozegrali mecz pokazowy. W przerwie meczu Kazimierz 
Górski wręczył puchar PZPN zdobywcom pierwszego miejsca, inni znamienici goście 
uhonorowali pozostałe drużyny. Niestety był to ostatni turniej z tak okazałą oprawą 
zakończenia. 

W 1990 roku umiera Stanisław Tymowicz, „dobry duch” tego turnieju – posta-
nowiono, że turniej będzie nosić jego imię. A pałeczkę trenera-koordynatora 
zgrupowań przejmuje Rudolf Kapera, kierownik Katedry Piłki Nożnej na warszawskiej 
AWF. Kolejny finał i zgrupowanie odbywa się w Mielnie (1992). Żegnamy Straszęcin, 
bo właściciel obiektu Igloopol Dębica ma kłopoty finansowe i nie może już nam 
pomagać. W następnym roku w eliminacjach turnieju bierze udział prawie 3100 dru-
żyn i ponad 50 tysięcy uczestników. Na finał do Mieszkowic przyjechało 8 drużyn. 
Mecze i treningi odbywały się na stadionie LKS Mieszko (zbudowanym przed laty 
przez działaczy i sympatyków LZS, wtedy w dzierżawie u prywatnych osób – znak 
nowych czasów?).

X Jubileuszowy Finał Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” odbył się w Ustce. 
Honorowy patronat nad turniejem objął ówczesny Premier RP, Waldemar Pawlak, 

który zanim został posłem i działaczem politycznym, w rodzinnej Pacynie, był przez 
pewien czas przewodniczącym tamtejszej Rady Gminnej Zrzeszenia LZS. A sponso-
rami i fundatorami nagród byli: firma Animex, MEN i PZPN. Ogółem w tym turnieju 
uczestniczyło prawie 43 tysiące zawodników, ponad 2700 drużyn, a także – 
uwaga! – 150 zawodniczek w 10 drużynach.

XI turniej odbył się w Złotowie, i znowu w eliminacjach na wszystkich szczeblach 
uczestniczyło prawie 50 tysięcy młodych piłkarzy. Na meczu kadry A i B zgrupowania 
obecny był trener reprezentacji Polski juniorów mgr Andrzej Zamilski. Puchar dla 
najmłodszego uczestnika turnieju ufundował wiceprezes Rady Ministrów Marek 
Borowski. I co warte zaznaczenia, trener-koordynator Rudolf Kapera w swoich spra-
wozdaniach ze zgrupowania narzeka na niski poziom sprawności fizycznej zawod-
ników, koordynację i kondycję, co – jego zdaniem – wynika ze złej pracy w klubach 
i zaniedbaniach na lekcjach wf.

Finaliści XII turnieju (1996) spotkali się ponownie w Ustce. List do uczestników fina-
łu „PKCz” przysłał Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Finał XIII turnieju (1997) odbył się po raz pierwszy w Słubicach. Trzeba było 
go skrócić o dwa dni, bo do miasta zbliżała się fala powodziowa (w tym właśnie 
roku Polskę dotknęła wielka powódź). W mieście narastała atmosfera zagrożenia, 
a młodzi piłkarze z LZS Zorza Pęgów (d. woj. wrocławskie) i Szkoły Podstawowej 
w Siołkowicach na Opolszczyźnie z przerażeniem oglądali na ekranie telewizyjnym 
zalane wodą rodzinne domostwa. Ze Słubic nie wrócili do rodzin chłopcy z Pęgowa, 
udali się na kilkudniowe zgrupowanie w Strzelcach Krajeńskich, którego koszty 
pokryło Zrzeszenie LZS. Mecze finałowe oglądał ponownie trener Andrzej Zamilski. 
Uroczystość zakończenia i wręczenia nagród odbyła się 3 listopada 1997 w studiu 
TVP Redakcji Rolnej w Warszawie. Z uwagi na małą powierzchnię studia na uro-
czystość przyjechały 3 pierwsze zespoły w pełnym składzie osobowym, pozostałe 
w składach 3-osobowych. Relację z tej uroczystości wyemitowano 7 listopada 1997 r. 
w Programie I TVP i programie A. Gocela.

Słubice tak spodobały się uczestnikom i organizatorom, że ponownie tu wrócono 
(tak więc od 1997 roku każdy następny turniej odbywał się już w Słubicach). 
Nowym trenerem koordynatorem XIV zgrupowania (1998) został Marek Śledź, znany 
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z pracy z młodzieżą piłkarską (obecnie dyrektor Akademii Piłkarskiej Lecha Poznań). 
XV finał (1999) wygrała szkoła z SP Bobolice (woj. zachodniopomorskie). Trener tej 

drużyny Jacek Szmigalski, zapytany i co dalej, odpowiedział krótko – Chłopcy wrócą 
do szkoły i klubu. Pozostanie tylko pamięć o sukcesie, gdyż powrócimy do szarej rzeczywi-
stości – braku sprzętu i pieniędzy. A trener Marek Śledź dodał – Co z tego, że w tej edycji 
„PKCz” pojawiło się kilkunastu uzdolnionych zawodników, skoro pojadą do swych rodzin-
nych wsi i miasteczek i znowu ślad po nich zaginie. Gdy namawiam różnych trenerów, by 
zainteresowali się tymi najzdolniejszymi, traktują mnie jak intruza.

Marek Śledź przygotował po turnieju „Plan organizacji szkolenia Reprezentacji 
Polski LZS”, w skrócie chodziło o to, by po tym i każdym następnym turnieju wyłonić 
reprezentację, którą by przez rok szkolono i która rozgrywałaby mecze z innymi dru-
żynami oraz uczestniczyła w różnych turniejach. Niestety realizacja tego pomysłu, jak 
wielu innych, legła w gruzach z powodów finansowych.

W 1998 roku TVP ostatecznie zlikwidowała program Adama Gocela. Przy-
pomnijmy, że program „Piłkarska Kadra Czeka” emitowany był od 1984 roku do 1991. 
Potem wznowiono go w 1994 roku, zlikwidowano w 1995, i znowu wznowiono 
w 1996 pn. „Kadra Czeka”, by ostatecznie zlikwidować w 1998. W maju Rada Główna 
Zrzeszenia LZS, na wyraźne żądanie uczestników, wystosowała pismo do TVP (a kon-
kretnie prezesa Roberta Kwiatkowskiego) o ponowne wznowienie programu. Pan 
prezes nawet na ten list nie odpowiedział.

W maju 2000 roku na łamach wydania specjalnego „Wiadomości Sportowych” 
ukazał się wywiad z prezesem Michałem Listkiewiczem, który „bił się w piersi” i obie-
cywał ściślejszą współpracę przy organizacji turnieju. Mówił m.in. – Chcemy wznowić 
udział PZPN w cyklu „PKCz”. Kiedyś związek na tym polu wykazywał aktywność. (...) wieś 
jest dzisiaj największą szansą polskiego futbolu. FIFA wspiera sport młodzieżowy, nic więc 
nie stoi na przeszkodzie, by PZPN dofinansował akcję „Piłkarska Kadra Czeka”. Przynajmniej 
na szczeblu finałowym. (...) PZPN mógłby sfinansować także przynajmniej jedno, kilku-

dniowe zgrupowanie kadry utworzonej z najlepszych piłkarzy turnieju. Skończyło się na 
tym, że w kolejnych latach PZPN opłacał sędziów na turnieje międzywojewódzkie 
(później wojewódzkie) i finał, fundował puchary i komplety strojów piłkarskich dla 
zwycięskiej drużyny, opłacał pobyt na zgrupowaniu jednej lub dwóch drużyn. Przez 
jakiś czas przyjeżdżali też trenerzy młodzieżowych reprezentacji narodowych.

Gościem turnieju w 2000 roku był Eugeniusz Nowak, szef wydziału piłki młodzie-
żowej. A trener Zamilski wręczył dwóm zawodnikom zaproszenia na zgrupowanie 
kadry U-15 do Żywca.

W tym roku też, po raz pierwszy padła propozycja zorganizowania turnieju 
„Piłkarska Kadra Czeka” dla dziewcząt, który wystartował rok później.

W latach 2001-2006 zgrupowania i finały w Słubicach odbywały się utartym torem. 
W 2003 roku ostatni raz trenerem-koordynatorem był Marek Śledź, przez następne 
dwa lata był nim jego brat Robert. Niestety, po rezygnacji tego ostatniego, aż do 
2010 roku straciliśmy trenera-koordynatora. W 2007 roku z powodów finansowych, 
w finale turnieju wystartowały tylko 4 drużyny, choć ilość drużyn startujących 
na wszystkich szczeblach spadła nieznacznie, nadal uczestniczyło w turnieju ok. 40 
tys. młodych piłkarzy, przeważnie z małych miejscowości. W kolejnych dwóch latach 
znowu – 2008-2009 – mogliśmy ze względów jak wyżej, organizować tylko finał dla 4 
zespołów i zgrupowanie trwające 5 dni. 

Ku zadowoleniu wszystkich w 2010 roku powrócono do startu 8 drużyn w finale 
centralnym. Wrócił też trener-koordynator. Był nim Marcin Dorna, trener reprezenta-
cji Polski U-16, który poprowadził zajęcia szkoleniowe, dzielił się wiedzą z trenerami 
startujących drużyn, na bieżąco analizował i oceniał mecze.

W 2011 roku wprowadzono kolejne ważne zmiany – zrezygnowano z elimi-
nacji międzywojewódzkich, a prawo przyjazdu na finał centralny otrzymali 
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koordynatorów, byli to: śp. Stanisław Tymowicz (1985-1990), Rudolf Kapera (1991-
1997), Marek Śledź (1998-2003), Robert Śledź (2004-2005), Marcin Dorna (2010-
2011), Ryszard Robakiewicz (2012).

5. W Słubicach turniej organizowany był 17 razy (ten jubileuszowy będzie 18.).
6.  Sześciu piłkarzy uczestniczących w tym turnieju, grało później w drużynach ekstra-

klasy, w klubach zagranicznych i w reprezentacji kraju. Byli to: Jerzy Brzęczek (grał 
w I turnieju), Rafał Zbigniew Kaczmarczyk (grał w pierwszym turnieju i znalazł 
się w drużynie, która pojechała na Turniej Wielkanocny do Anglii w 1986 r.), Piotr 
Mosór (grał w III turnieju), Jan Woś (grał w IV turnieju), Rafał Niżnik (grał w V 
turnieju), Seweryn Gancarczyk (grał w XII turnieju). Setki innych grały w klubach 
pierwszej, drugiej i trzeciej ligi.
Nawiązując do punktu piątego naszej statystyki, warto w tym miejscu zaznaczyć 

ogromny wysiłek organizacyjny jaki ponoszą działacze Lubuskiego Zrzeszenia LZS 
w Gorzowie Wlkp., przede wszystkim Jan Graliński (prezes) i Ryszard Chustecki 
(członek władz i dyrektor SOSiR) i kierownik turnieju Andrzej Martyniak oraz lokalne 
władze, burmistrzowie Słubic Stanisław Ciecierski, Ryszard Bodziacki i ostat-
nio Tomasz Ciszewicz, kolejni starostowie powiatu słubickiego oraz wicestarosta 
Leopold Owsiak, którzy uważają turniej „PKCz”, za jedno z najważniejszych wyda-
rzeń sportowych na Ziemi Słubickiej. Od ponad 20 lat nad perfekcyjnym przebie-
giem całego turnieju na wszystkich szczeblach czuwa Iwona Kusińska-Kania, głów-
ny specjalista ds. sportu w Krajowym Zrzeszeniu LZS. To dzięki nim młodzi piłkarze 

zwycięzcy eliminacji wojewódzkich. Przyjechało 14 drużyn. Nasz nowy trener-ko-
ordynator tak skomentował ten turniej – Turniej stał na niezłym poziomie. Kilku zawod-
ników ma szanse na karierę piłkarską w przyszłości. Dla mnie ten turniej jest niezwykle 
cenny, gdyż w jednym miejscu mogę zobaczyć w akcji kilkuset zawodników. Zaletą tego 
turnieju jest to, że występują w nim zawodnicy reprezentujący małe miejscowości, że 
wyrównuje on szanse tych dzieciaków z ich rówieśnikami z dużych miast. Z tego turnieju 
wywodzi się przecież kilkunastu znanych polskich piłkarzy. Z poprzedniego turnieju jeden 
z zawodników trenuje obecnie w Jagiellonii Białystok. Życzę organizatorom kontynuacji 
tej świetnej imprezy.

Na XXVIII turniej (2012) przyjechało do Słubic 16 drużyn. Michał Dorna, ze wzglę-
du na objęcie innych ważnych funkcji, zrezygnował z bycia naszym trenerem-koor-
dynatorem, ale zastąpił go jego najbliższy współpracownik Ryszard Robakiewicz, 
wówczas trener reprezentacji narodowej U-17. Jak bardzo cenione jest zwycięstwo 
i udział w tym turnieju niech świadczy fakt, że zarówno we Władysławowie, jak 
i w Trąbkach Wielkich (drużyny z tych miejscowości walczyły o pierwsze miejsce) zgo-
towano młodym piłkarzom gorące przyjęcie, godne powrotu co najmniej mistrzów 
Europy. 

Finał XXIX turnieju rozegrano od 10 do 14 sierpnia ubiegłego roku. Do walki – jak 
wszyscy zgodnie twierdzą – o tytuł mistrza LZS w piłce nożnej do lat 15 stanęło 15 
drużyn. Znowu nie było trenera-koordynatora.

T r o c h ę  s t a t y s t y k i

1.   W dotychczasowych turniejach, na wszystkich jego szczeblach, wzięło udział 
po nad milion młodych piłkarzy.

2. W sumie w finale centralnym wystąpiło 241 drużyn.
3.  Najwięcej drużyn reprezentowało województwa: wielkopolskie, śląskie, kujawsko-

pomorskie, pomorskie, mazowieckie, podkarpackie i małopolskie (według nowego 
podziału administracyjnego).

4.  Zgrupowania, które towarzyszą turniejowi piłkarskiemu, prowadziło 6 trenerów-
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1987/1988 – 42 wo je wódz twa

1988/1989 – 44 wo je wódz twa

1989/1990 – 42 wo je wódz twa

1990/1991 – 44 wo je wódz twa

1991/1992 – 42 wo je wódz twa

1992/1993 – 43 wo je wódz twa

1993/1994 – 44 wo je wódz twa

1994/1995 – 45 wo je wództw

1995/1996 – 47 wo je wództw

1996/1997 – 48 wo je wództw

1997/1998 – 48 województw

1998/1999 – 49 województw

1999/2000 – 16 województw

2000/2001 – 16 województw

2001/2002 – 16 województw

2002/2003 – 16 województw

2003/2004 – 16 województw

2004/2005 – 16 województw

2005/2006 – 15 województw

2006/2007 – 16 województw

2007/2008 – 16 województw

2008/2009 – 15 województw 

2009/2010 – 13 województw

2010/2011 – 15 województw

2011/2012 – 15 województw

2012/2013 – 16 województw

2013/2014 – 15 województw

Ilość województw uczestniczących w „PKCz” od IV turnieju

zawsze czuli się w Słubicach chętnie i mile witanymi gośćmi.
I warto pamiętać jeszcze o jednym – od wielu, wielu lat dofinansowanie od 

Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymuje w zasadzie tylko finał centralny. Na pozosta-
łych szczeblach rozgrywek ich organizatorzy, czyli gminne, powiatowe i wojewódzkie 
zrzeszenia LZS muszą szukać sponsorów i są nimi przede wszystkim władze lokalne, 
choć coraz częściej także małe firmy prywatne. Widać jednak, że 30 lat tradycji robi 
swoje. Tak nisko budżetowego turnieju ogólnopolskiego nie organizuje nikt. Tylko czy 
to powód do chwały?

Od 2001 roku Krajowe Zrzeszenie LZS organizuje także turniej „Piłkarska Kadra 
Czeka” dla dziewcząt do lat 15, a od 2011 turniej „Mała Piłkarska Kadra Czeka” dla 
dziewcząt i chłopców do lat 13.

Janusz Chomontek – mistrz w żonglowaniu piłką
W 1986 roku Janusz Chomontek (1968) zajął pierwsze 

miejsce w Mistrzostwach Polski w Żonglowaniu Piłką pod 
nazwą „Szukamy polskiego Pelego”, który zorganizował 
program TVP „Piłkarska Kadra Czeka”. Wygrana w tym tur-
nieju przyniosła mu wkrótce sławę. Dostał zaproszenie do 
innego popularnego wówczas programu dla młodzieży 

„5-10-15” i otrzymał tam listę wszystkich „piłkarskich” rekordów Guinnessa. Postanowił 
je pobić. Gdy rozprawił się z rekordem samego Diego Maradony – 7 tysięcy odbić 
piłki, Chomontek odbił piłkę 14,5 tysiąca razy! – zainteresowała się nim telewizja Rai 
Uno i zaprosiła do Włoch by skonfrontować go wielkim piłkarzem. Spotkali się. Obaj 
przypadli sobie do gustu i przez dwa tygodnie nasz mistrz żonglerki był gościem 
Maradony. W ciągu kolejnych dwóch lat pobił wszystkie rekordy związane z piłkami 
i ich żonglowaniem. Nie miał konkurentów, ale też i pieniędzy, bo Guinness płacił 
tylko za pobicie cudzych rekordów. Był polską atrakcją na EXPO w Sewilli (Hiszpania) 
w 1992 roku – przez 16 godzin bezustannie odbijał piłkę, schudł wtedy 8 kg! Kolejnym 
jego niesamowitym wyczynem było przejście z piłką (w ciągłym ruchu, oczywiście 
piłki) trasy 70 km w Berlinie, zaprosili go znani piłkarze Pierre Littbarski i Gerd Müller. 
Trasę pokonał w 18 godzin. Ponoć w księdze Guinnessa można jeszcze dziś znaleźć 
(choć nie sprawdzaliśmy) 17 rekordów pana Janusza w żonglowaniu różnymi rodza-
jami piłek i w różnych miejscach. Ciągle jeździ po kraju i pokazuje swoje umiejętności 
dzieciom i młodzieży. 
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w Amice Wronki, od 2007 roku odpowiadał za szkolenie grup młodzieżowych Lecha 
Poznań. Od tego roku (2014) jest dyrektorem Akademii Piłkarskiej Lecha Poznań.

Robert Śledź – trener-koordynator w latach 2004-2005

Robert Śledź, urodził się w 1963 roku w Radomiu. Ukończył 
AWF w Warszawie w 1992 roku, jest trenerem I klasy. Pracę 
zaczął jako nauczyciel wf w SP w Radomiu. Był trenerem RKS 
Radomiak, prowadził też zespół seniorów GKS Oronka Orońsko, 
był trenerem reprezentacji Mazowsza, grup młodzieżowych 
UKS Orlik 14 Radom, GKS Zorza Kowal, trenerem-koordyna-
torem Radomskiego OZPN, obecnie jest członkiem Wydziału 
Szkoleniowego Radomskiego OZPN. Z trenerską pracą Roberta 

Śledzia związane są dwa bardzo znane nazwiska – Robert Lewandowski i Maciej 
Skorża (trener Groclina, Amiki, Wisły Kraków i Lecha Poznań). Tego pierwszego treno-
wał w reprezentacji Mazowsza, gdy Lewandowski grał w Varsovii i Delcie Warszawa. 
Ten drugi jako 13-latek rozpoczął u niego treningi w Radomiu.

Marcin Dorna – trener-koordynator w latach 2010-2011

Urodził się w 1979 roku w Poznaniu. Trener piłkarski. Jest absol-
wentem poznańskiego AWF. Jeszcze podczas studiów podjął 
pracę w klubie UKS GOSIR Dopiewo, gdzie trenował dzieci 
między dziewiątym a jedenastym rokiem życia. Potem pracował 
także z zespołami młodzieżowymi Lecha Poznań oraz z repre-
zentacją młodzieżową Wielkopolskiego ZPN-u. Od 2008 roku 
zatrudniony jest w PZPN, gdzie prowadzi kolejne reprezentacje 
juniorskie, w latach 2010-2013 prowadził reprezentację U-17, 

z którą w 2012 roku zajął miejsca 3-4 na młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Od 
16 stycznia 2013 roku selekcjoner reprezentacji do lat 21.

Ryszard Robakiewicz – trener-koordynator w 2012 roku

Urodził się w 1962 roku w Mysiakowcu. Były piłkarz, obecnie 
trener. W pierwszej lidze debiutował w barwach ŁKS, którego 
zawodnikiem był od 1982 roku. W Łodzi grał do 1988 roku, 
kiedy to odszedł do Legii. W Warszawie spędził jeden sezon 
i w następnym roku zdobył z nią Puchar Polski. W polskiej lidze 
rozegrał w sumie ponad 180 meczów strzelając ponad 50 bra-
mek. Od 1989 roku przez 5 lat występował w austriackim VfB 
Modling. W biało-czerwonych barwach rozegrał 3 spotkania. 

Był trenerem UKS SMS Łódź. Od marca 2014 II trener Lechii Gdańsk. Obecnie Ryszard 
Robakiewicz jest również asystentem trenera reprezentacji Polski do lat 21.

Rudolf Kapera – trener-koordynator w latach 1991-1997

Urodził się w 1938 roku w miejscowości Zabreh w Czechosłowacji. 
W 1952 roku wraz z rodziną osiedlił się w Karczewie. W latach 
1957-1962 występował w drużynie Mazura Karczew, następnie 
Rozwój Katowice i Stal Giżycko. Studiował na warszawskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego, którą ukończył w 1962.
Był trenerem drużyn piłkarskich takich jak: KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski, Ruchu Chorzów, Radomiak Radom, Polonii 
Warszawa oraz Legii Warszawa (1989-1990). W latach 1990-2003 

był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Gier Zespołowych AWF 
w Warszawie. Prowadził szkółkę piłkarską dla dzieci i młodzieży WETO. Jest współzało-
życielem klubu SEMP (Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy) w Warszawie.
Choć pan Rudolf jest już na emeryturze, spędza ją intensywnie. Dla Programu UEFA 
Grassroots przygotował kilka książeczek dla młodych piłkarzy, ich trenerów i rodzi-
ców. Wszystkie zebrały przychylne recenzje. Pierwsza z nich to „Formy zabawowe dla 
piłkarzy”, druga „Taktyka. Szkolenie grup młodzieżowych pod kątem koncepcji gry 
zespołu seniorów” i trzecia „Szkolenie bramkarzy na etapie nauczania podstawowe-
go”. Przyczynił się m.in. do rozwoju talentów Piotra Czai, Zbigniewa Robakiewicza czy 
Macieja Szczęsnego, ukształtował Krzysztofa Dowhania jako cenionego trenera bram-
karzy (Artura Boruca, Łukasza Fabiańskiego czy Słowaka Jana Muchy). A pokolenie 
Dudka i Boruca wychowało się na jego pierwszej bramkarskiej książce.
Pan Rudolf od wielu lat współpracuje z „Przeglądem Sportowym” i dla niego komen-
tuje mecze piłkarskie naszej ekstraklasy. A język ma soczysty. Pracy z młodzieżą 
piłkarską poświęcił ponad 30 lat, jeszcze dziś zapraszany jest do różnych klubów 
na spotkania.

Marek Śledź – trener-koordynator w latach 1998-2003

Urodził się w 1968 roku w Starachowicach. Był zawodnikiem PKS 
Radomiak Radom, Orła Wierzbica (III liga) i AZS AWF Warszawa (III 
liga). Jest absolwentem AWF w Warszawie, ukończył specjaliza-
cję z piłki nożnej jako trener II klasy. Studiował też 4 lata psycho-
logię na ATK w Warszawie. W latach 1993-96 był trenerem WPKS 
Gwardia Warszawa, następnie w latach 1996-97 SEMP Warszawa, 
w 1997 roku został trenerem reprezentacji Warszawy WOZPN 
rocznika 1986. W 2003 roku został trenerem zespołu seniorów 

MKS Polonia Słubice. Był trenerem kadry Polski U-11, wieloletnim członkiem Wydziału 
Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN. Pracował jako koordynator grup młodzieżowych 

Trenerzy-koordynatorzy turnieju 
„Piłkarska Kadra Czeka” 
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Zajęliśmy ósme miejsce i wypatrzyli mnie trenerzy GKS Katowice, którego zawodnikiem 
byłem przez trzy lata, ale nie znalazłem się w podstawowym składzie drużyny juniorów. 
Udało mi się jednak zagrać dobry mecz w spotkaniu z Górnikiem Zabrze, po którym zosta-
łem powołany do kadry okręgu śląskiego. Potem zmienił jeszcze kilka klubów. Aktualnie: 
trener „Unii” Warszawa.

Jan Woś 

Urodził się w 1974 roku. Był w 1988 roku zawodnikiem Czantorii 
Nierodzim, która startowała w naszym turnieju, ale do finału się 
nie dostała. Jan Woś to legenda wodzisławskiej Odry, grał w niej 
12 lat. Zakończył karierę w 2012 roku. Wychował się w Górkach 
Wielkich koło Skoczowa. – W Górkach Wielkich nie było druży-
ny trampkarzy, więc codziennie szedłem 5 kilometrów przez las 
na trening do Nierodzimia, obojętnie, czy był upał, padał deszcz 
czy śnieg – wspominał w 2012 roku wywiadzie dla „Przeglądu 

Sportowego”. W 2001 roku przeszedł do Ruchu Chorzów, a następnie Groclina 
Dyskobolia Grodzisk Wlkp. W 2004 roku wrócił do Odry. Ostatni swój sezon piłkarski 
spędził w czwartoligowej Skrze Częstochowa.

Rafał Niżnik
Grał w drużynie LZS Szarotka Uherce, która w V edycji turnieju 
(1989) zajęła 5 miejsce. W ubiegłym roku (2013) zakończył 
karierę piłkarską na stadionie Szarotki. Oto krótki opis z tej 
imprezy zamieszczony na stronie internetowej klubu: W dniu 22 
czerwca 2013 na stadionie Szarotki, w czasie obchodów Dni Gminy 
Olszanica, odbyło się pożegnanie – zakończenie kariery piłkarskiej 
Rafała Niżnika, najlepszego i najbardziej utytułowanego zawod-
nika w historii naszego klubu. Pochodzący z Uherec Mineralnych 

pomocnik, w trakcie piłkarskiej przygody, reprezentował barwy m.in. Igloopolu Dębica, 
Okocimskiego Brzesko, ŁKS Łódź, Górnika Zabrze, Górnika Łęczna, czy klubów duńskich 
Brondby IF, BK Frem. W ostatnim czasie nasz wychowanek grał w Motorze Lublin i w tym 
właśnie klubie przyszło mu zakończyć grę na zawodowym poziomie.

Seweryn Gancarczyk
Obecnie Górnik Zabrze, rocznik 1981. Do 1999 roku grał w Pod-
karpaciu, następnie trafił do drugoligowego Hetmana Zamość. 
W 2002 roku odszedł do Arsenału Kijów, następnie przeniósł 
się do Wołynia Łuck. W 2006 roku został piłkarzem Metalista 
Charków. Został wybrany najlepszym defensorem w Ukraińskiej 
Ekstraklasie w sezonie 2006/2007. W 2009 roku wrócił do kraju 

Jerzy Brzęczek
Grał w pierwszej edycji turnieju w drużynie szkoły podstawowej 
z Truskolas. Urodził się w 1971 roku. W 1987 roku został zawod-
nikiem Rakowa Częstochowa. Potem grał na pozycji pomocnika 
w Lechu Poznań, Górniku Zabrze, GKS Katowice, w 1995 roku 
został piłkarzem Tyrolu Innsbruck. Za granicą spędził 12 lat – grał 
w klubach austriackich i izraelskiej Maccabi Hajfie. W 1992 roku 
zdobył wicemistrzostwo olimpijskie w Barcelonie. Latem 2009 
roku zakończył karierę. 42 razy grał w reprezentacji kraju – strzelił 

4 gole. Obecnie jest trenerem drugoligowego Rakowa Częstochowa, jego syn Robert 
gra w tej drużynie i jest młodzieżowym reprezentantem Polski. Jerzy Brzęczek jest 
wujkiem Jakuba Błaszczykowskiego, który też urodził się w Truskolasach.

Rafał Zbigniew Kaczmarczyk
Urodził się w 1972 roku w Dzierzgoniu i tu w Powiślu Dzierzgoń 
rozpoczął swoją karierę piłkarską. Jeszcze w latach 80. XX w. prze-
niósł się do Lechii Gdańsk. Wiosną 1995 roku zaczął grać w Stomilu 
Olsztyn. W 1998 roku warmińskie ziemie zamienił na łódzkie przy-
wdziewając koszulkę Widzewa Łódź. 3 lata później przeniósł się na 
Śląsk, gdzie grał w zabrzańskim Górniku. Potem była Dyskobolia 
Grodzisk Wielkopolski, z którą w sezonie 2004/2005 wywalczył 
Puchar Polski. W sezonie 2005/2006 reprezentował barwy Górnika 

Łęczna. W latach 2006-2008 grał w Orkanie Rumia, gdzie zakończył piłkarską karierę. 
Obecnie jest trenerem GOSRiT Luzino. Grał w pierwszym turnieju „PKCz” i znalazł się 
w drużynie, która pojechała na Turniej Wielkanocny do Anglii.

Piotr Mosór
Z grupy zawodników, którzy rozegrali mecz na stadionie Legii 
w 1987 roku, największą karierę piłkarską zrobił 13-letni wów-
czas Piotr Mosór. W 1994 roku mając zaledwie 20 lat miał już 
za sobą grę w GKS Katowice, 8-miesięczną dyskwalifikację, 
7 procesów sądowych z Marianem Dziurowiczem oraz grę 
w Ruchu Chorzów i właśnie przeszedł do Legii Warszawa. Był 
także zawodnikiem reprezentacji młodzieżowej. W wywiadzie 
dla „Sztandaru Młodych” tak mówi o swoich początkach: Karierę 

piłkarską zaczynałem jako 9-latek w klubie LKS Garbarz Zembrzyce. W wieku 13 lat wystą-
piłem w Straszęcinie na turnieju z cyklu „PKCz”, organizowanym dla wiejskich chłopców. 

Najbardziej znani zawodnicy,  
którzy brali udział w turnieju „PKCz”



R
o

z
po

c
z
y
n

a
li

 w
 k

lu
ba

ch
 L

Z
S

20 21

Karol Linetty

Pomocnik (4 mecze w reprezentacji Polski – 1 gol). Zaczynał karierę w Gminnym Ludowym Klubie 
Sportowym Sokół Damasławek. Aktualnie: Lech Poznań. 

Michał Masłowski

Pomocnik (3 mecze w reprezentacji – 0 goli). Zaczynał karierę w LKS Zieloni Łagiewniki  
(woj. dolnośląskie). Aktualnie: Zawisza Bydgoszcz.

i został zawodnikiem Lecha Poznań. 16 lutego 2012 roku Gancarczyk podpisał kontrakt 
z ŁKS Łódź. Parę miesięcy później podpisał umowę z Górnikiem Zabrze. W reprezen-
tacji Polski zadebiutował 2 maja 2006 roku w meczu z Litwą. Grał w reprezentacji do 
2009 roku, łącznie zagrał w 7 meczach. Grał w naszym turnieju w 1996 roku (XII turniej).

Łukasz Piszczek

Obrońca (36 meczów w reprezentacji Polski – 2 gole). Zaczynał karierę w LKS Goczałkowice Zdrój 
(woj. śląskie). Aktualnie: BV Borussia Dortmund. 

Grzegorz Rasiak

Napastnik (37 meczów w reprezentacji Polski – 8 goli). Zaczynał karierę w LKS Opał Lubosz  
(woj. wielkopolskie). Aktualnie: bez przynależności klubowej. 

Jakub Wawrzyniak

Obrońca (41 meczów w reprezentacji Polski – 1 gol). Zaczynał karierę jako zawodnik MLKS Sparta 
Złotów. Aktualnie: Amkar Perm (Rosja). 

Mariusz Pawełek

Bramkarz (4 mecze w reprezentacji Polski). Wychowanek LKS Silesia Lubomia.
Aktualnie: Caykur Rizespor (Turcja). 

Maciej Sadlok

Obrońca (15 meczów w reprezentacji Polski – 0 goli). Wychowanek LKS Pasjonat Dankowice. 
Aktualnie: Wisła Kraków.

Kamil Glik

Obrońca (24 mecze w reprezentacji Polski – 2 gole). Wychowanek LKS Silesia Lubomia. Aktualnie: 
FC Torino (Włochy). 

Szymon Pawłowski

Pomocnik (17 meczów w reprezentacji Polski – 2 gole). Zaczynał karierę jako zawodnik GLKS 
Pomorzanin Sławoborze. Aktualnie: Lech Poznań. 

Tomasz Bandrowski

Pomocnik (7 meczów w reprezentacji Polski – 0 goli). Zaczynał karierę jako zawodnik LZS Zryw 
Pawłowiczki. Aktualnie: Jagiellonia Białystok. 

Dariusz Pietrasiak

Obrońca (2 mecze w reprezentacji Polski – 0 goli). Zaczynał karierę w LZS „Cukrownik” Włostów 
(woj. świętokrzyskie). Aktualnie: Podbeskidzie Bielsko Biała. 

Artur Jędrzejczyk

Obrońca (11 meczów w reprezentacji Polski – 1 gol). Zaczynał karierę w LKS Igloopol Dębica  
(woj. podkarpackie). Aktualnie: FK Krasnodar. 

Karol Piątek

Pomocnik. Zaczynał karierę w Błyskawicy Luzino. Wraz z reprezentacją Polski U-18 zdobył złoty 
medal Mistrzostw Europy U-18 w 2001 rok. Obecnie: Bytovia Bytów. 

Zawodnicy wywodzący się z LZS 
w reprezentacjach młodzieżowych

Reprezentacja U-21:

Mariusz Stępiński

Pomocnik, rozpoczynał karierę w LKS Piast Błaszki. Aktualnie: FC Nurnberg.

Reprezentacja U-20:

Andrzej Sobieszczyk

Pomocnik, rozpoczynał karierę w LKS Wiślanka Grubie i LKS Czarni Staniątka. Aktualnie Puszcza 
Niepołomice.

Reprezentacja U-19:

Gracjan Horoszkiewicz

Obrońca, rozpoczynał karierę w GLKS Gaworzyce. Aktualnie: Hertha Berlin. 

Michał Gałecki

Pomocnik, rozpoczynał karierę w LKS Naprzód Czyżowice. Aktualnie: Rozwój Katowice. 

Rafał Włodarczyk

Pomocnik, rozpoczynał karierę w LKS Mazur Karczew. Aktualnie: Hertha Berlin.

Najbardziej znani zawodnicy wywodzący się 
z LZS, którzy zakończyli karierę

Jacek Krzynówek

Pomocnik (96 meczów w reprezentacji Polski – 15 goli). Zaczynał karierę w LZS Chrzanowice 
(woj. łódzkie). Należy do Klubu Wybitnego Reprezentanta. 

Jacek Zieliński

Obrońca (60 meczów w reprezentacji Polski – 1 gol). Zaczynał karierę w LKS Orzeł Wierzbica. 
Aktualnie: II trener reprezentacji U-21 i U-20. 

Marcin Kuźba

Napastnik (6 meczów w reprezentacji Polski – 2 gole). Zaczynał karierę w LKS Lubochnia. 
Aktualnie: skaut pracujący dla Wisły Kraków. 

Paweł Kaczorowski

Obrońca (14 meczów w reprezentacji Polski – 1 gol). Zaczynał karierę w LZS Rychłocice 
(woj. łódzkie).

Najbardziej znani zawodnicy, którzy 
rozpoczynali karierę w klubach LZS
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Niewątpliwie największą „perłą w koronie” Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
jest stadion lekkoatletyczny z boiskiem piłkarskim. Jeden z najstarszych stadionów 
w Europie Środkowo-wschodniej. Równo 100 lat temu rozpoczęto jego budowę. Pierwsze 
prace ziemne wykonywali m.in. rosyjscy jeńcy wojenni. Projektant kompleksu Otto 
Morgenschweis ściśle wzorował się na planie Deutsches Stadion w Berlinie, istniejącego 
w latach 1913-1934. Częścią stadionu jest wybudowany w tym samym okresie otwarty 
basen pływacki o wymiarach olimpijskich. Otwarcie boiska nastąpiło 9 września 1923 r., 
a 22 czerwca 1924 r. na pobliskich polach, obecnie boiskach bocznych, odbyły się Targi 
Rzemieślniczo-Rolnicze Marchii Wschodniej, w których uczestniczyło 100 tys. ludzi. W 1930 

roku zakończono budowę znajdujących się w sąsiedztwie stadionu kortów tenisowych. 
W latach 1935–1937 kompleks wzbogacono o recepcję oraz salę konferencyjną. Przed 
II wojną światową całość nosiła nazwę Ostmarkstadion (Stadion Wschodniomarchijski). 
Po wojnie stadion znalazł się na terytorium Polski. W latach 2001-2004 dokonano jego 
gruntownej modernizacji. Dziś ma nowoczesną tartanową bieżnię 6-torową oraz peł-
nowymiarowe boisko piłkarskie z automatycznym systemem nawadniania, a ponadto 
w kompleksie są: boisko do siatkówki plażowej, siłownia, park rekreacyjny, hala sportowa, 
hala gimnastyczna, sauna, kort tenisowy, płyty treningowe, boisko ze sztucznym oświetle-
niem, mini golf, strzelnica, hotel, kompleks gastronomiczny, sale konferencyjne. Stadion 
może pomieścić 5000 osób.

W czerwcu 2014 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
jako przykład architektury modernistycznej. 

Ta „wizytówka” miasta przez cały rok tętni życiem, organizowane są tu imprezy sportowe 
i kulturalne. W tym roku np. wielki koncert Radia Zet i TVP2, imprezy związane z festiwalem 
Most, czy nasz finał „PKCz”. Prezesem Zarządu SOSiR jest Zbigniew Sawicki, a dyrektorem 
do spraw sportu i rekreacji wieloletni działacz LZS Ryszard Chustecki.

Słubice – miasto na prawym brzegu Odry

Już po raz 18. Słubice gościć będą Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców 
„Piłkarska Kadra Czeka”. To młode miasto, ale o bogatej historii. Jako samodzielne istnieją 
od 1945 roku, kiedy to wschodnie przedmieścia Frankfurtu zwane Dammvorstadt przyłą-
czono do Polski. Większość historycznych źródeł podaje, że na obszarze dzisiejszych Słubic 
we wczesnym średniowieczu rozwijała się słowiańska osada Śliwice, stanowiąca część 
historycznej Ziemi Lubuskiej, którą Piastowie utracili w 1250 roku na rzecz Brandenburgii. 
Obszar ten wrócił więc do Polski po blisko 700 latach funkcjonowania w granicach 
państwa niemieckiego. Od zakończenia II wojny światowej Słubice przez wiele lat łączył 
z Frankfurtem most graniczny, który był barierą nie do pokonania. Dopiero otwarcie grani-
cy w 1972 roku pozwoliło Polakom i Niemcom przejść na drugi brzeg. Dziś, można śmiało 
powiedzieć, że dwa koguty, widniejące w herbach miast, żyją w świetnej komitywie. 
Wspólnie realizują wiele projektów gospodarczych, kulturalnych i sportowych.

Chlubą tego, nieco ponad 18-tysięcznego miasta jest uczelnia Collegium Polonicum, 
wspólna jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwerstyetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n/Odrą. Studiuje tu prawie 3 ty -
siące osób. Część miasta objęta jest obszarem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, powstałej w 1997 roku.

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
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1985 
1. SP nr 7 Le szno 
2. SP nr 2 Obor ni ki Wlkp., Po znań

1986
1. SKS Ja ni ko wo, Byg doszcz 
2. SKS Prze msza Klu cze, Ka to wi ce 
3. LKS Cza pli nek, Ko sza lin 
4. SKS/LZS Bły ska wi ca, Ga wo rzy ce – Le gni ca 
5. SKS Par czew, B. Pod la ska 
6. LKS Józe fo wia, War sza wa 
7. LKS Orkan Ra sze wy, Ka lisz 
8. SKS Pro szo wi ce, Kra ków

1987
1. SP nr 2 Żnin, Byd goszcz 
2. SP Po la nów, Ko sza lin 
3. MZKS Opo lan ka Opo le Lu bel skie, Lu blin 
4. SP Pru si ce, Wro cław 
5. SP nr 2 Kol bu szo wa, Rze szów 
6. SP nr 6 Ełk, Su wał ki 
7. LZS Za po li ce, Sie radz 
8. LKS Gar barz Ze mbrzy ce, Biel sko Bia ła

1988
1. LZS Ny sa Kła czy na, Roz to ka, Wał brzych 
2. SP Po nia to wa, Lu blin 
3. SP nr 4 Puł tusk, Cie cha nów 
4. GLKS Po lo nia An dre spol, Łódź 
5. MGL KS Na sien nik, Gry fi ce, Szcze cin 
6. SP Sad ki, Byd goszcz 
7. LKS Ry bak Cia sna, Czę sto cho wa 
8. SP nr 2 Kol bu szo wa, Rze szów

1989
1. LZS Agrom Li pie nek, To ruń 
2. LZS Gryf Po la nów, Ko sza lin 
3. LZS Sza rot ka Uher ce, Kro sno 
4. LKS Żu ro min, Cie cha nów 
5. LKS Znicz Kło buck, Czę sto cho wa 
6. SP Wil ga, Sie dl ce 
7. MLKS Ślę ża Wi ry, Wał brzych 
8. MKS Mro czeń, Ka lisz

1990
1. SP Ma cie jo wi ce, Sie dl ce 
2. SP Głu cho wo, To ruń 
3. LZS Wis sa Szczu czyn, Łom ża 
4. SP nr 2 Ja sło, Kro sno 
5. SP Klu cze, Ka to wi ce 
6. SP Do brzyń, Wło cła wek 
7. SP Po ra jów, Je le nia Góra 
8. SKS Cie szy nian ka Czło pa, Pi ła

1991
1. LZS/SKS Spar ta Sy co wi ce, Słupsk 
2. LKS Za bo rzan ka Za borze, Biel sko-Bia ła 
3. MKS Wis sa Szczu czyn, Łom ża 
4. LZS Mie szko Ru szo wi ce, Le gni ca 
5. KS Dys ko bo lia Gro dzisk, Po znań 
6. SP nr 3 Li ma no wa, No wy Sącz 
7. LZS Za wi sza Rzgów, Łódź 
8. LKS Orlę ta Ra dzyń Pod la ski, Bia ła Pod la ska

1992
1. SP Bar wi ce, Ko sza lin 
2. MKS Ja giel lon ka Nie sza wa, Wło cła wek 
3. LKS Orzeł Cho cze wo, Gdańsk 
4. SP w Ro góźnie, To ruń 
5. SP w Ku ni cach, Le gni ca 
6. LKS Orlę ta Dą bro wa, Kiel ce 
7. MLKS Wis sa Szczu czyn, Łom ża 
8. SP nr 2 w Pro szo wi cach, Kra ków

1993 
1. SP Bar wi ce, Ko sza lin 
2. LKS Pod kar pa cie Pu sty nia, Tar nów 
3. LZS Cu krow nik Pszen no, Wał brzych 
4. LKS Po goń Sy ców, Ka lisz 
5. SP w Po pie lo wie, Opo le 
6. SP w Mi le jo wie, Lu blin 
7. LZS Spar ta Sy co wi ce, Słupsk 
8. SP w Bez le dach, Olsztyn

Finaliści Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” Chłopców  
w latach 1985-1993

Finaliści Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” Chłopców 
w latach 1994-2001

1994
1. SP nr 2 w Olec ku, Su wał ki 
2. SP w Ho ryń cu, Prze myśl 
3. SP w Pszczół kach, Gdańsk 
4. SP w Dań cu, Opo le 
5. LKS Pod kar pa cie, Pu sty nia, Tar nów 
6. SP w Mar go ni nie, Pi ła 
7. LZS Pszen no, Wał brzych 
8. SP nr 1 w Ło cho wie, Sie dl ce

1995
1. LKS Po wi śle Dzierz goń, El bląg 
2. LKS Orzeł-Ro lim pex SA Ło si ce, Bia ła Pod la ska 
3. LKS Podkarpacie, Polifarb Pustynia, Tarnów 
4. SP w Po łań cu, Tar no brzeg 
5. KP Mi cha ło wo, Bia ły stok 
6. LKS Li swar ta Krze pi ce, Czę sto cho wa 
7. SP Del fin Dar ło wo, Ko sza lin 
8. SKS Orlik Paw ło wi ce, Le szno

1996
1. SKS Orlik Paw ło wi ce, Le szno 
2. LKS Wo la nia Wo la Rzę dziń ska, Tar nów
3. SP Gro no wo El blą skie, El bląg 
4. LZS Błę kit ni Bar wi ce, Ko sza lin 
5. LKS Te re no wy Ża rów, Wał brzych 
6. LKS Te am Prze cław, Rze szów 
7. LKS Orzeł Ło si ce, Bia ła Pod la ska 
8. SP Bia ła Pi ska, Su wał ki

1997
1. SP Połaniec, Tarnobrzeg 
2. SP Stare Siołkowice, Opole 
3. SP Żuromin, Ciechanów 
4. SP Nowy Dwór, Skierniewice 
5. SP Oleszyce, Przemyśl 
6. SP Sycewice, Słupsk 
7. LZS Zorza Pęgów, Wrocław 
8. SP Pełczyce, Gorzów

1998
1. LKS Mazur Karczew, Warszawa 
2. LKS Lubomia, Katowice 
3. LKS Lignomat Jankowy, Kalisz 
4. MLKS Unia Janikowo, Bydgoszcz 
5. SP Kleszczyna, Piła 
6. LKS Pod kar pa cie, Pu sty nia, Tar nów 
7. LZS Żuromin, Ciechanów 
8. LKS Dłutów, Piotrków

1999
1. SP Bo bo li ce, woj. za cho dniopo morskie 
2. MKS Łucz nik Strzel ce Kra jeń skie, woj. lu bu skie 
3. KS Spar ta kus Da le szy ce, woj. świę to krzy skie 
4. SKS Olimp, Opo le Lu bel skie, woj. lu bel skie 
5. LZS MO KiS Re szel, woj. war miń sko-mazur skie 
6. LZS Tar nów Opol ski, woj. opol skie 
7.  MG LKS Vic to ria Ko ro no wo, woj. ku jaw sko-po mor skie
8. LKS Skal nik Su le jów, woj. łódz kie

2000
1. LKS Spar ta kus Da le szy ce, woj. świę to krzy skie 
2. MLKS Unia Ja ni ko wo, woj. ku jaw sko-po mor skie 
3. SP Ze spół Szkół Iło wa, woj. lu bu skie 
4. WLKS Kra kus”Swo szo wi ce, woj. ma ło pol skie 
5. LUKS Mar kus Opo le, woj. opolskie 
6. SP Bia ła Pi ska, woj. war miń sko-ma zur skie 
7. MLKS Ko rab Łask, woj. łódz kie 
8. LKS Li gno mat Jan ko wy, woj. wiel ko pol skie

2001
1. LKS Spar ta kus Da le szy ce, woj. świę to krzy skie 
2. WLKS Kra kus Swo szo wi ce, woj. ma ło pol skie 
3.  MLKS Go pło Krusz wi ca, woj. ku jaw sko -p omor skie
4. LUKS Mar kus Opo le, woj. opol skie 
5. LZS Or kan Dą brów ka Wiel ka, woj. ślą skie 
6. SKS-LZS Prze zmark, woj. po mor skie 
7. UKS Zgo da Ol szo wa, woj. wiel ko pol skie 
8. Gim na zjum Nr 1 So kół ka, woj. pod la skie
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2002
1.  MLKS Go pło Kru szwi ca, woj. ku jaw sko-po mor skie
2. UKS Gim na zjum Strzel ce Kra jeń skie, woj. lu bu skie 
3. LZS KS Po wi śle Dzierz goń, woj. po mor skie 
4. KS So kół, woj. pod la skie 
5. LUKS Mar kus Opo le, woj. opol skie 
6. LKS Ni wa No wa Wieś, woj. ma ło pol skie 
7. LKS Ju ra Nie go wa, woj. ślą skie 
8. MGO KSiR So ko łów Ma ło pol ski, woj. pod kar pac kie

2003
1. LZS Orzeł Trąbki Wielkie, woj. pomorskie 
2. LKS Jura Niegowa, woj. śląskie 
3. MGLKS Tarpan, woj. kujawsko-pomorskie 
4. Gimnazjum Prostki, woj. warmińsko-mazurskie 
5. UKS Tęcza Przytoczna, woj. lubuskie 
6.  LKS Chłodnia Igloopol Zarszyn, woj. podkarpackie
7. GUKS Gorzkowice, woj. łódzkie 
8. LZS Staszów, woj. świętokrzyskie

2004
1. GUKS Gorzkowice, woj. łódzkie 
2. LUKS Skalnik Tarnów Opolski, woj. opolskie 
3. OSIR Sokół Sokółka, woj. podlaskie 
4. LKS Sokół Borzęcin, woj. małopolskie 
5. UKS LZS Skoczek GP Skoki, woj. wielkopolskie 
6. PLKS Ra zem Da le szy ce, woj. świę to krzy skie 
7. GKS Wilga Garwolin, woj. mazowieckie 
8. LZS Ko ro na Że li strze wo, woj. po mor skie

2005
1. LKS Niwa Nowa Wieś, woj. ma ło pol skie 
2. GZ LZS Głogówek, woj. opol skie  
3. MLKS Polonia Płoty, woj. za chod nio po mor skie 
4.  UKS Concord Murowana Goślina, woj. wiel ko pol skie
5. LKS Orzeł Psary-B abienica, woj. ślą skie 
6.  MLKS Gopło Kruszwica, woj. ku jaw sko -p omo rskie
7. LUKS Orlik Reszel, woj. war miń sko-m azu rskie 
8.  LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne, 

woj. pod kar pac kie

2006
1.  TKS To ma so via To ma szów Lu bel ski, woj. lu bel skie
2. ULKS Ma zow sze Mięt ne, woj. ma zo wiec kie 
3. LKS Or kan Pie ka ry Ślą skie, woj. ślą skie 
4. LKS Ostro via Ostro wy, woj. łódz kie 
5. LZS No teć Ro sko, woj. wiel ko pol skie 
6. MULKS Pu sty nia, woj. pod kar pac kie 
7.  MLKS Znicz Bia ła Pi ska, woj. war miń sko-m azu rskie
8.  LKS Żu ła wy No wy Dwór Gdań ski, woj. pomorskie

2007
1.  TKS To ma so via To ma szów Lu bel ski, woj. lu bel skie
2. Gim na zjum Nr 2 Żu ro min, woj. ma zo wiec kie 
3. MULKS Łask, woj. łódz kie 
4. UKS Kłos Za nie myśl, woj. wiel ko pol skie

2008
1. KS Mazowsze Miętne, woj. ma zo wiec kie  
2.  TKS To ma so via To ma szów Lu bel ski, woj. lu bel skie
3. Gimnazjum Iłowa, woj. lu bu skie 
4. LKS Pogoń Kamyk, woj. ślą skie

2009
1. LKS Gród Podegrodzie, woj. małopolskie 
2. KS Prochowiczanka-URBEX, woj. dolnośląskie 
3. KS Wkra Żuromin, woj. mazowieckie 
4. MKS Polonia Słubice, woj. lubuskie

2010
1. GLKS Włókniarz Moszczenica, woj. łódzkie 
2. MLKS Włodawianka Włodawa, woj. lubelskie 
3. MKS Polonia Słubice, woj. lubuskie 
4. DLKS Podlesianka Katowice, woj śląskie 
5. MLKS Tęcza Brusy, woj. pomorskie 
6. LKS Brzozovia MOSiR Brzozów, woj. podkarpackie 
7. MLKS Czarni Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
8. MKS Wkra Żuromin, woj. mazowieckie

2011
1.   TKS To ma so via Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
2. MKS Polonia Słubice, woj. lubuskie 
3. MKS Czarni Połaniec, woj. świętokrzyskie 
4. LKS Orzeł Pawonków, woj. śląskie 
5. LKS Słomniczanka Słom niki, woj. małopolskie 
6. TG Sokół Sokołów Małopolski, woj. podkarpackie 
7. GUKS Gorzkowice, woj. łódzkie 
8. LZS Wietcisa Skarszewy, woj. pomorskie

2012
1. SP Olo Władysławów, woj. wielkopolskie 
2. LKS Orzeł Trąbki Wielkie, woj. pomorskie 
3.  MGLKS Gryf Kamień Pomorski,  

woj. zachodniopomorskie
4. MKS Lewart Lubartów, woj. lubelskie 
5. UKS Fala Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie 
6. KS Wkra”Żuromin, woj. mazowieckie 
7. GZ LZS Dobrzeń Wielki, woj. opolskie 
8. LKS Promień Mońki, woj. podlaskie

2013
1.  KS Polonia Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
2. LKS Gród Podegrodzie, woj. małopolskie 
3. LKS Ceramika Opoczno, woj. łódzkie 
4.  MGLKS Gryf Kamień Pomorski,  

woj. zachodniopomorskie
5. ULKS Orły Bodzentyn, woj. świętokrzyskie 
6. MKS Polonia Środa Śląska, woj. dolnośląskie 
7. MKS Polonia Słubice, woj. lubuskie 
8. LZS GOSRiT Luzino, woj. pomorskie

Finaliści Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” Chłopców  
w latach 2002-2011

Finaliści Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” Chłopców  
w latach 2012-2013
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Ach, to były i będą piękne dni...

Organizatorzy zawsze starali się nadać kolejnym turniejom „PKCz” wyjątkową oprawę. 
Jest więc uroczyste otwarcie, podczas którego zawodnicy jak i sędziowie składają 
przysięgę, że będą przestrzegać zasad fair play, wciągana jest flaga państwowa na 
maszt, przemarsz zawodników. W przerwach turniejowych organizowane są dla 
uczestników wycieczki, mogą korzystać z kortów tenisowych, basenu, są też wypady 
do dyskoteki. Na zakończenie wręczane nagrody i upominki. Chcemy, by wspominali 
dni spędzone na tym turnieju jako jedne z najpiękniejszych w życiu.



P
r

o
g

r
a

m

30 31

08.08.2014 r. (piątek)
Godz. do 17.00 Przyjazd uczestników

Godz. 17.30-18.30 Kolacja

Godz. 19.00 Odprawa techniczna, weryfikacja dokumentów

09.08.2014 r. (sobota)
GRY ELIMINACYJNE

Godz. 9.00-10.30 1. A1 – A 2 2. B1 – B2

Godz. 10.45-12.15 3. A3 – A4 4. B3 – B4

Godz. 14.30-16.00 5. C1 – C2 6. D1 – D2

Godz. 16.15-17.45 7. C3 – C4 8. D3 – D4

Godz. 19.00  UROCZYSTE OTWARCIE FINAŁU
Podsumowanie 30-lecia „Piłkarskiej Kadry Czeka”, 
uhonorowanie osób związanych z realizacją projektu

Godz.  21.00  Spotkanie organizatorów z zaproszonymi gośćmi 
i przedstawicielami uczestników

10.08.2014 r. (niedziela)
GRY ELIMINACYJNE

Godz. 9.30-11.00 9. C1 – C3 10. D1 – D3

Godz. 11.15-12.45 11. C2 – C4 12. D2 – D4

Godz. 15.30-17.00 13. A1 – A3 14. B1 – B3

Godz. 17.15-18.45 15. A2 – A4 16. B2 – B4

11.08.2014 r. (poniedziałek)
GRY ELIMINACYJNE

Godz.  9.30-11.00 17. C1 – C4
19 .D1 – D4 

18. C2 – C3
20. D2 – D3

Godz.  11.15-12.45 21. A1 – A4
23. B1 – B4 

22. A2 – A3
24. B2 – B3

Godz. 15.00 Wyjazd zespołów, które zajęły III i IV miejsca 
w grupie

Godz. 15.00-20.00 •  Spotkanie z wybitnymi piłkarzami 
rozpoczynającymi karierę w „PKCz”

• Konkursy sportowo-rekreacyjne dla uczestników
•  Pokazowe zajęcia treningowe prowadzone przez 

trenera reprezentacji Polski

12.08.2014 r. (wtorek)
ĆWIERĆFINAŁY

Godz. 9.30-11.00 25. I m Gr. I – II m Gr. II

Godz. 9.30-11.00 26. I m Gr. III – II m Gr. IV

Godz. 11.15-12.45 27. I m Gr. II – II m Gr. I

Godz. 11.15-12.45 28. I m Gr. IV – II m Gr. III

PÓŁFINAŁY

Godz. 15.30-17.00 29. zwycięzcy z meczów 25 i 26

Godz. 15.30-17.00 30. pokonani z meczów 25 i 26

Godz. 17.15-18.45 31. zwycięzcy z meczów 27 i 28

Godz. 17.15-18.45 32. pokonani z meczów 27 i 28

13.08.2014 r. (środa)
FINAŁY

Godz. 9.00-10.30 33. mecz o VII m – pokonani z meczów 30 i 32

Godz. 9.00-10.30 34. mecz o V m – zwycięzcy z meczów 30 i 32

Godz. 10.45-12.15 35. mecz o III m – pokonani z meczów 29 i 31

Godz. 12.30-14.00 36. mecz o I m – zwycięzcy z meczów 29 i 31

Godz. 14.30-15.30 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE XXX Jubileuszowego FINAŁU 

Godz. 15.30-16.00  Wyjazd uczestników

Program XXX Jubileuszowego 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 08-13.08.2014 r.

Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców 
„Piłkarska Kadra Czeka”
im. Stanisława Tymowicza
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Sport uczy wygrywać, sport uczy przegrywać, 
sport uczy życia, sport uczy wszystkiego

Ernest Hemingway

Krajowe Zrzeszenie LZS jest stowarzyszeniem non profit zajmującym się
upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.  
Istnieje 68 lat. Historia LZS to po części historia polskiego sportu.
LZS zrzesza ponad 265 tysięcy członków. Organizuje ponad 123 tysiące 
imprez sportowych i turystycznych dla blisko 5,5 miliona uczestników.
Szkoli ponad 234 tysiące zawodników w 5281 klubach, w 57 dyscyplinach 
sportowych. 
Dyscypliny wiodące to: kolarstwo, podnoszenie ciężarów, zapasy, 
lekkoatletyka, tenis stołowy, łucznictwo, narciarstwo klasyczne.
Ale najpopularniejsza w Zrzeszeniu jest... piłka nożna uprawiana w 3700 
klubach przez ponad 113 tysięcy zawodników.

Krajowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe

01−220 Warszawa, ul. S. Krzyżanowskiego 46a
tel. 22 631 82 64, 631 99 19, 631 99 20

www.lzs.pl

Zapraszamy na XVII Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
Słubice 28-30.08.2014


