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20 listopada 2010 roku do siedziby 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

w Warszawie przyjechali by odebrać na 
grody laureaci konkursu Ministra Sportu 
i Turystyki „Na najciekawszą inicjatywę 
z zakresu upowszechniania sportu dzie
ci i młodzieży w środowisku wiejskim”. 
Konkurs realizowało Zrzeszenie LZS jako 
zadanie z zakresu promocji sportu dzieci 
i młodzieży w ramach programu „Sport 
Wszystkich Dzieci”. Jego celem było m.in. 
wyłonienie najciekawszych inicjatyw z 
zakresu upowszechniania sportu wśród 
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim, 
promowanie działań sprzyjających lepsze-
mu wykorzystaniu istniejącej gminnej bazy 
sportowej, przeciwdziałanie poprzez sport 
zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci 
i młodzieży, poszerzenie zakresu i form 
współpracy władz samorządowych szczebla 
gminnego i organizacji pozarządowych na 
rzecz aktywizacji sportowej społeczności 
lokalnych. 

W tym roku do konkursu zgłoszono 
106 inicjatyw sportowych, rekreacyjnych i 
turystycznych. Do finału dotarło 32 orga
nizatorów. W sumie zorganizowali oni 
ponad 100 imprez, w których udział wzię
ło ponad 70 tysięcy osób. Różnica w punk-
tacji między pierwszym a piątym miejscem 
wyniosła tylko 9 punktów. O wynikach 
konkursu już informowaliśmy, przypomnij-
my więc tylko, że trzy pierwsze miejsca 
zajęły: Gminne Zrzeszenie LZS Ostrów 
Wielkopolski, ULKS „Bałtyk” Dziwnów i 
LKS „Lubusz” Słubice.

Na spotkanie w Warszawie stawili się 
przedstawiciele wszystkich 32 laureatów. W 
uroczystościach wręczenia nagród udział 
wzięli m.in. Wojciech Kudlik, dyrek-
tor Departamentu Sportu Powszechnego 
w MSiT, Tadeusz Rożej – przedstawiciel 
ministerstwa oraz Roman Jagieliński, 
przewodniczący KZ LZS, Wacław Hurko i 
Stanisław Kopeć, wiceprzewodniczący KZ 
LZS, Helena Koziej – dyrektor Biura KZ 
LZS. Dyrektor Wojciech Kudlik, gratulując 
laureatom powiedział: Jak zwykle na Ludowe 
Zespoły Sportowe zawsze można liczyć, 
znowu nas wszystkich zaskoczyliście jakością 
i ilością zorganizowanych imprez. I choć na 
tej sali są tylko laureaci dziękuję wszyst-
kim uczestnikom konkursu. Przede wszyst-
kim za t, że „chciało Wam się chcieć”. Głos 
zabrało także kilku laureatów, m.in. Henryk 
Pasko z Parafialnego Klubu Sportowego 
„Olimpijczyk” Gilowice (w 2009 roku 2 

miejsce, w 2010 – 4), który stwierdził: Takie 
współzawodnictwo, choć nie w bezpośrednim 
starciu, a na odległość wyzwala w nas dzia-
łaczach i organizatorach dodatkowe pokłady 
energii. A każda nagroda potwierdza, że 
warto było poświęcić swój czas i siły na 
rzecz upowszechniania sportu. Najlepszym 
na to dowodem jest to, że przybyłem tu z 
synem i wnukiem – oni też już angażują się 
w organizację imprez sportowych. Nagrodę 
dla LKS Lotos Jabłonna (7. miejsce) wraz 
z szefową klubu odbierała wójt gminy Olga 
Muniak (było dzień przed wyborami, pani 
Olga została wybrana na następna kaden-
cję), która stwierdziła: W swojej gminie nie 
szczędzę pieniędzy na sport, oczywiście nie są 
to środki satysfakcjonujące zarówno przed-
stawicieli organizacji sportowych jak i mnie, 
ale dajemy tyle ile możemy, bo sport spełnia 
ogromną rolę zdrowotną i wychowawczą. 
Młodzież wolę mieć na halach i boiskach, niż 
w parkach i na ulicach. Ale gdybym mogła 
mieć jedno „ale” to tego konkursu, to powiem 
wprost – nagrody są za niskie w stosunku do 
wysiłku jaki wkładają działacze i wolonta-
riusze w organizację tych wszystkich imprez. 
A pracują przecież w większości za darmo. To 
powinniśmy wyżej cenić.

W kuluarach, po rozdaniu nagród wymie-
niano się doświadczeniami, gratulowano 
sobie nagród. Ci z drugiej i trzeciej dziesiąt-
ki nagrodzonych zapewniali, że w 2011 roku 
będzie lepiej. Czekają tylko na ogłoszenie 
kolejnego konkursu.

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki
Finał – Warszawa

Przedstawiciele Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Ostrowie Wielkopolskim, LUKS 

„Bałtyk” Dziwnów oraz LKS „Lubusz 
Słubice”, czyli ogniw, które zajęły trzy pierw-
sze miejsca w konkursie Ministra Sportu i 
Turystyki oraz Krajowego Zrzeszenia LZS 
„Na najciekawszą inicjatywę z zakresu upo-
wszechniania sportu dzieci i młodzieży w 
środowisku wiejskim” 17-19 grudnia 2010 
roku spotkali się w Słubicach na impre-
zie sportowo-rekreacyjnej pod hasłem 
„Potwierdzamy swoją sprawność. Promocja 
sportu powszechnego w środowisku wiej-
skim”. Gospodarzem spotkania był LKS 
„Lubusz” Słubice. A przedstawiciele lau-
reatów konkursu spotkali się na terenie 
miejscowego OSIR. Impreza miała ciekawy 
program. Najpierw uczestnicy spotkali się 
z lokalnymi władzami samorządowymi i 
przedstawicielami RG KZ LZS. W spotka-

niu wzięli udział m.in.: Leopold Owsiak – 
wicestarosta słubicki, Tomasz Ciszewicz – 
burmistrz Słubic, Krzysztof Piasek – sekre-
tarz RG KZ LZS, Ryszard Chustecki – czło-
nek RG KZ LZS, wiceprezes LKS „Lubusz” 
Słubice, dyrektor OSiR w Słubicach, Jan 
Graliński – prezes Lubuskiego Zrzeszenia 
LZS. Odbył się także panel dyskusyjny, pod-
czas którego mówiono o plusach i minusach 
konkursu. Przeważały oczywiście plusy, a 
przedstawiciele zwycięzców zastanawiali się 
głównie na tym, czy będzie kolejny konkurs 
i jak się do niego dobrze przygotować, by 
imprezy organizowana w 2011 roku były 
jeszcze atrakcyjniejsze.

W zawodach wzięło udział 130 zawodni-
ków. Uczestnicy strzelali – wśród pań naj-
lepsza była Danuta Świerkowska, a wśród 

panów Robert Jędrzejczak – obydwoje ze 
Słubic, grali w tenisa stołowego – najlep-
szym okazał się Robert Tomczak również 
ze Słubic, zdawali test Coopera – najlep-
szy był Marcin Janawa z Dziwnowa oraz 
brali udział w wyścigu sztafet (m.in. wyścig 
rydwanów, slalom hokejowy, bieg z kozło-
waniem, biega magazyniera czy rzut na 
odległość papierowym samolotem) – wygrał 
Dziwnów. Najlepsi w swoich konkurencjach 
otrzymali puchary i dyplomy. Odbyło się 
także losowanie 10 nagród rzeczowych dla 
uczestników zabaw sportowych na podsta-
wie karty uczestnictwa. Ponadto uczestnicy 
imprezy zwiedzili Słubice i Frankufura n/O. 
Oficjalnego zamknięcia spotkania dokonali 
wspólnie Stanisław Kopeć oraz Leopold 
Owsiak.

Spotkanie w Słubicach
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W dniach 4-5 grudnia 2010 r. w Warszawie Krajowe Zrzeszenie LZS zorganizowało konferencję szkoleniową dla organizatorów, 
trenerów, działaczy pracujących w klubach Zrzeszenia LZS, działaczy samorządowych różnych szczebli wspierających sport w śro-
dowisku wiejskim. Tym razem tematyka szkolenia była różnorodna. Pierwszym wykładowcą był Mariusz Radziewski, zastępca 
dyrektora Departamentu Prawno-Kontrolnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, który przedstawił zgromadzonym najważniejsze 
problemy skodyfikowane w Ustawie o sporcie i w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Następnie dr Katarzyna 
Rutkowska z AWF Biała Podlaska wystąpiła z prelekcją pod tytułem „Wychowanie do sportu i poprzez sport, czyli jak animować przy-
szłych mistrzów”. Kolejny wykład dotyczył wolontariatu i zaprezentowała go znana już z poprzednich szkoleń Aleksandra Gołdys z 
Uniwersytetu Warszawskiego – temat „Wolontariat sportowy – standardy zarządzania wolontariatem organizacji”, ostatnią prelegentką 
była Maria Rogaczewska – Uniwersytet Warszawski – która mówiła o społecznej roli sportu, a w szczególności o kapitale sportowym w 
środowisku lokalnym. Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty wszystkich przedstawionych na szkoleniu wykładów.

Ustawa o sporcie została uchwalona 
przez Sejm RP w dniu 25 czerwca 

2010 roku. Weszła w życie 16 października 
2010 roku. Jaki był cel jej ustanowienia? 
Projektodawcom przyświecały dwa podsta-
wowe cele. Pierwszym było ograniczenie 
regulacji prawnej w sporcie do niezbędnego 
minimum, drugim likwidacja tzw. duali-
zmu ustawowego, czyli uchylenie Ustawy o 
sporcie kwalifikowanym i Ustawy o kulturze 
fizycznej. Sprawiały bowiem one niejedno-
krotnie duże problemy interpretacyjne. 

Jakie najważniejsze zmiany wprowa
dza Ustawa o sporcie? Po pierwsze wpro-
wadza nową definicję sportu. Zgodnie z 
ustawą, sportem są wszelkie formy aktyw-
ności fizycznej, które przez uczestnictwo 
doraźne lub zorganizowane wpływają na 
wypracowanie lub poprawienie kondycji 
fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków 
społecznych lub osiągnięcie wyników spor-
towych na wszelkich poziomach. Sport wraz 
z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją 
ruchową, składają się na kulturę fizycz-
ną. Odstępujemy więc od pojęcia rekreacji 
ruchowej, która mieści się teraz w definicji 
sportu. Dlaczego wobec tego zostawiamy 
pojęcie kultury fizycznej? Otóż, z dosyć 
banalnego, ale bardzo istotnego powo-
du. Pojęcie kultura fizyczna występuje w 
Konstytucji – w art. 68 ust. 5, a na razie nie 
można jej zmienić. 

W nowym akcie prawnym odstępuje się 
od dotychczasowego podziału na sport 
osób sprawnych i osób niepełnospraw
nych. Projektodawcy wyszli z założenia, że 
nie można dzielić ludzi, którzy uprawiają 
sport według stopnia ich sprawności. W 
związku z tym wszystkie regulacje zawarte 
w ustawie mają zastosowanie również do 
sportu osób niepełnosprawnych. 

Ustawa zmienia także status klubów 
sportowych. Zgodnie z nową regulacją, 
klub sportowy może działać tylko i wyłącz-
nie jako osoba prawna, zrezygnowano z 
możliwości funkcjonowania klubu sporto-
wego jako osoby fizycznej będącej przedsię-
biorcą. Uznano, że klub sportowy powinien 
działać w formie korporacyjnej, czyli może 
nim być każdy podmiot, który posiada oso-
bowość prawną, stowarzyszenia, spółki czy 
fundacji. Zmieniono także zasady funkcjo-
nowania polskich związków sportowych. 
Przede wszystkim ograniczono członkostwo 
w polskich związkach sportowych wyłącz-
nie do osób prawnych. 

W art. 9 ustawy określono podstawo
we wymogi dotyczące działalności pol
skich związków sportowych. Zgodnie z 
nim, kadencja władz polskich związków 
sportowych nie może być dłuższa niż 4 lata. 
Funkcję prezesa zarządu polskiego związku 
można pełnić nie dłużej niż przez dwie 
następujące po sobie kadencje. Członek 
zarządu nie może być osobą prowadzą-
cą działalność gospodarczą związaną bez-
pośrednio z realizacją przez ten związek 
jego zadań statutowych. Chodzi o to, żeby 
wykluczyć możliwość zdarzeń o charakterze 
korupcyjnym. Kolejna zmiana – walne zgro-
madzenie członków lub delegatów polskie-
go związku sportowego corocznie rozpatru-
je sporządzone przez zarząd sprawozdanie 
z działalności zarządu oraz sprawozdanie 
finansowe ocenione przez biegłego rewi-
denta. Dlaczego nałożono takie restryk
cje? Polskie związki sportowe– nazwijmy 

to wprost – są monopolistami w zakresie 
współzawodnictwa w sporcie, który organi-
zują. Wobec tego ustawodawca dając przy-
wileje, musi wprowadzić pewne ograni-
czenia, żeby działanie tego podmiotu było 
transparentne i nie budziło wątpliwości.

Kolejne przepisy dotyczą wspierania 
sportu przez organy władzy publicznej. 
Dotychczasowe rozwiązania budziły wątpli-
wości Regionalnych Izb Obrachunkowych. 
Samorządy chciały dawać pieniądze, RIO 
twierdziły, że są one źle wydatkowane, w 
szczególności gdy były one dawane na kluby 
sportowe, które uczestniczyły we współ-
zawodnictwie sportowym na najwyższym 
poziomie. Podjęto próbę rozwiązania tego 
problemu. Stworzono wprost podstawy 
do przyznawania dotacji przez gminy dla 
klubów sportowych. W art. 27 określo-
no, że zadania z zakresu sportu należą do 
zadań własnych gminy. W art. 27 ust. 2 
wskazano, że jednostki samorządu teryto-
rialnego mogą przyjmować uchwały okre-
ślające warunki i tryb finansowania zadania 
własnego. Podstawa dotycząca możliwości 
przyznawania dotacji dla klubów sporto-
wych, jest zawarta w art. 28. Zgodnie z 
tym artykułem, klub sportowy działający 
na obszarze danej jednostki, nie działający 
w celu osiągnięcia zysku, może otrzymy-
wać dotację celową z budżetu tej jednost-
ki z zastosowaniem przepisów Ustawy o 
finansach publicznych w zakresie udzielania 
dotacji celowych dla podmiotów nie zalicza-
nych do sektora finansów publicznych. Ten 
przepis został sformułowany przy udziale 
ministra finansów i nie do końca ułatwia 
sprawę przyznawania dotacji. Otóż, takie 
sformułowanie przepisu powoduje, że przy-
znając dotację dla klubu sportowego gmina, 
niestety – moim zdaniem – będzie musiała 
przeprowadzać konkurs zgodnie z Ustawą o 
działalności pożytku publicznego i wolonta-
riacie. Wynika to z podwójnego odesłanie, 
które tu mamy. Odsyłamy do Ustawy o 

Konferencja Szkoleniowa 
Krajowego Zrzeszenia LZS

Te ustawy każdy działacz, trener i organizator sportu powinien znać
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Współczesne czasy wymagają od czło
wieka doskonalenia umiejętności 

bezkolizyjnej adaptacji do zmieniającej 
się rzeczywistości. Niewątpliwie ważnym, 
współdeterminującym optymalne przysto-
sowanie czynnikiem są kompetencje spo-
łeczne. Dotyczy to każdej dziedziny życia; 
również sportu. 

W sporcie standardem jest trening fi zy 

czny. Coraz częściej nieodłącznym ele
mentem szkolenia sportowego staje się 
trening umiejętności psychologicznych, 
trening umiejętności społecznych. Dzięki 
temu możliwe jest kształtowanie i dosko-
nalenie określonych umiejętności, które 
przydatne okazują się nie tylko w karierze 
sportowej, ale również w innych sferach 
funkcjonowania – w domu, szkole, grupie 

finansach publicznych, a ta ustawa odsyła do 
Ustawy o wolontariacie. Jakie może być roz
wiązanie? Takie, że konkurs ten będzie skie-
rowany tylko i wyłącznie do klubów spor-
towych na określone zadania. Jest to może 
nie do końca rozwiązanie, które wychodzi 
na wprost oczekiwaniom samorządów, ale 
pomoże w rozliczeniach z Regionalnymi 
Izbami Obrachunkowymi. 

Na co mogą być przyznawane dotacje? 
Można je przyznawać na realizację pro-
gramów szkolenia sportowego, na zakup 
sprzętu sportowego, na pokrycie kosztów 
organizowania zawodów sportowych lub 
uczestnictwa w tych zawodach, na pokrycie 
kosztów korzystania z obiektów sportowych 
dla celów szkolenia sportowego, a także 
na sfinansowanie stypendiów sportowych 
i wynagrodzenie kadry szkoleniowej, ale 
również na inne zadania związane z funk-
cjonowaniem klubu sportowego. Patrząc na 
ten katalog zadań, jest on bardzo szeroki. 

Oprócz tego, że będzie można przyzna-
wać dotacje na to, żeby klub sportowy finan-
sował stypendia sportowe dla zawodników, 
to jednostka samorządu terytorialnego 
będzie mogła sama takie stypendia finanso-
wać. Będzie również mogła dalej finansować 
nagrody i wyróżnienia dla zawodników, a 
także dla trenerów. 

Gminy będą także mogły posiadać udzia-
ły lub akcje klubów sportowych działających 
w formie spółki kapitałowej. 

Dotacje celowe. Minister może przyzna-
wać dotacje ze środków Budżetu Państwa 
i wówczas podstawą przyznawania takiej 
dotacji, jest art. 29 ust. 1 Ustawy o sporcie, 
zgodnie z którym minister właściwy może 
dofinansować uprawianie lub organizowa-
nie sportu oraz jego promocję. To pojęcie 

jest bardzo szerokie. Minister również może 
przyznawać dotacje dla podmiotów, dla klu-
bów sportowych z funduszy które posiada. 
Są dwa takie fundusze. Podstawowym try-
bem udzielania dotacji z Budżetu Państwa 
jest konkurs. 

Jeżeli chodzi o środki Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, to minister udziela dofi-
nansowania z tego funduszu na podstawie 
konkursu, który przeprowadzany jest zgod-
nie z Ustawą o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie. 

A teraz o drugiej ustawie. W stycz
niu 2010 roku wprowadzono zmiany w 
Ustawie o działalności pożytku publiczne-
go i wolontariacie. Weszły one w życie w 
marcu 2010 r. 

Co jest działalnością pożytku publiczne-
go? Działalnością pożytku publicznego jest 
odpłatna lub nieodpłatna działalność spo-
łecznie użyteczna prowadzona przez orga-
nizacje pozarządowe. Są to osoby praw-
ne, stowarzyszenia, fundacje, które nie są 
jednostkami sektora finansów publicznych, 
w tym kluby sportowe będące spółkami, 
które nie prowadzą działalności zarobko-
wej. Wówczas również one mogą realizować 
działalność pożytku publicznego, czyli mogą 
uczestniczyć w konkursach, które organy 
władzy publicznej przeprowadzają. Państwa 
dotyczy przede wszystkim punkt mówiący 
o wspieraniu i upowszechnianie kultury 
fizycznej, w której mieści się także sport, 
ale też działalność na rzecz osób niepełno-
sprawnych, zadania związane z wypoczyn-
kiem dzieci i młodzieży oraz turystyką i kra-
joznawstwem. Współpraca opiera się przede 
wszystkim na zlecaniu zadań publicznych. 
Jak rozumieć powierzanie i wspieranie? 
Powierzanie – organ administracji publicz-

nej powierza do realizacji część swojego 
zadania i wówczas finansuje realizację tego 
zadania. Wspieranie – wspiera określoną 
działalność i tylko ją dofinansowuje. 

Jakie zmiany wprowadzono do ustawy w 
styczniu? Otóż, obecnie organizacja poza-
rządowa może złożyć z własnej inicjatywy 
wniosek o realizację zadania publicznego. 
Trzeba przede wszystkim w takim wniosku 
określić opis zadania publicznego, a także 
szacunkową kalkulację kosztów realizacji 
tego zadania. Wówczas organ administracji 
publicznej musi w ciągu jednego miesiąca 
zapoznać się z nim. I jeżeli dojdzie do prze-
konania, że to ciekawa propozycja, wówczas 
ogłasza konkurs na realizację tego zadania. 

Organ, który powierza realizację zadań, 
musi przygotować ogłoszenie. I tu doko-
nano zmiany – termin składania ofert nie 
może być krótszy niż 21 dni. Dotychczas 
było to 30 dni. Istnieje obowiązek opubliko-
wania informacji o konkursie w biuletynie, 
na tablicy ogłoszeniowej urzędu, a także na 
stronie internetowej danego urzędu. 

Obecna ustawa określa precyzyjnie pod 
jakim kątem jest oceniana oferta. Przede 
wszystkim ocenia się możliwość realiza-
cji zadania publicznego przez oferenta. W 
komisji konkursowej obligatoryjnie muszą 
uczestniczyć osoby reprezentujące organiza-
cje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3, czyli m.in. kluby sportowe, 
z wyłączeniem osób reprezentujących pod-
mioty biorące udział w konkursie. Organ 
powierzający czy wspierający zadanie do 
realizacji, musi zapewnić udział czynnika 
społecznego. 

          Mariusz Radziewski 
zastępca dyrektora Departamentu 

Prawno-Kontrolnego w MSiT

Konferencja Szkoleniowa 
Krajowego Zrzeszenia LZS

Wychowanie „do sportu” i „poprzez sport”, 
czyli jak animować przyszłych mistrzów?

Te ustawy każdy działacz, trener i organizator sportu powinien znać
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rówieśniczej, w relacjach partnerskich, a w 
przyszłości również w środowisku zawo-
dowym. 

Sport od wieków sprawdza się jako śro-
dowisko wychowawcze. Sami sportowcy 
dostrzegają, jak wiele nauczyli się w trak-
cie trwania sportowej kariery, co „dał” im 
sport. Wydaje się jednak, że istotą takiej 
prawidłowości jest nie tylko wychowanie 
„poprzez sport”, ale i wychowanie „do spor-
tu”. Dziecko angażujące się w działalność 
sportową, najpierw poprzez zabawę, potem 
sportowy trening, powinno być w sposób 
świadomy wdrażane do tej działalności, rze-
telnie przygotowywane przez trenerów, ale 
również rodziców, opiekunów, przedstawi-
cieli szkoły itd. To wymaga skoordynowanej 
współpracy środowisk, działań animacyj-
nych, które będą wspierać rozwój dziecka i 
aktywizować je do podejmowania kroków 
w stronę samowychowania. To właśnie śro
dowisko sportowe, dom i szkoła winny w 
sposób konsekwentny wychowywać „do 
sportu”, by następnie brać czynny udział 
w procesie wychowania „poprzez sport”. 
Tylko to zapewni zawodnikowi prawdziwe 
mistrzostwo – rozpatrywane łącznie jako 
„sportowe i osobiste”, bycie szczęśliwym 
„sportowcem-człowiekiem”.

Jeśli patrzymy dzisiaj na tych, którzy two-
rzą wizerunek sportu, to oczywiście mówi-
my i myślimy o mistrzach. To nie tylko ci, 
którzy osiągnęli jednorazowo fantastyczne 
rezultaty, ale przede wszystkim ci którzy 
świetny wynik powtarzali kiedy był potrzeb-
ny, czyli na zawodach najwyższej rangi. 

Chcielibyśmy, żeby mistrzowie to byli 
ludzie, którzy są zadowoleni, mają satysfak-
cję z tego co robią.

Sportowiec to również człowiek, który 
dba o jakość życia. Patrząc na zawodników, 
którzy poświęcają bardzo ważne lata swoje-
go życia na rzecz sportu, zastanawiamy się 
czy jakość życia w innych sferach ich życia 
jest równie wysoka. Sport to nie jest całe 
życie. Nie można inwestować całego poten-
cjału fizycznego, intelektualnego, społeczne-
go, psychicznego zawodnika w jedną dzia-
łalność i bardzo wąską specjalizację, którą 
może w pewnym momencie nagle utracić.

Co decyduje dzisiaj o sukcesie w spo
rcie? W latach 50. XX w. mówiono, że naj-
ważniejszy jest świetny trener. W latach 60. 
rewolucja przemysłowa sprawiła, że zaczęto 
zwracać uwagę na nowinki techniczne. W 
latach 70. do głosu doszła fizjologia, nauki 
medyczne. W latach 80., dokładnie w 1988 
r., Weinberg powiedział bardzo pamiętne 
słowa: w 90 proc. w sporcie na najwyższym 
poziomie o sukcesie decyduje przewaga men-
talna. Co dzisiaj o tym sądzimy? Na pewno 
czynnik psychologiczny jest bardzo ważny, 
ale nie tylko on. Dopiero współpraca przed-
stawicieli tych wszystkich wymienionych 
dziedzin, zapewni zawodnikowi sportowe 
mistrzostwo, ale mistrzostwo rozumiane 
właśnie trochę szerzej, nie tylko jako spor-
towy wynik. 

Dzisiaj wychowanie mistrza przy współ-
pracy z psychologiem sportu wydaje się 
koniecznością. Trening fizyczny jest reali-
zowany systematycznie. Wymagamy od 
zawodnika obecności, dyscypliny, wymaga-
my poddanie się wszystkim naszym wska-
zówkom. Tak samo powinien być realizowa-
ny trening mentalny. Ale gdzieś u podstaw 
osiągania mistrzowskich wyników powinna 
być także ...radość. Jednak presja na wynik z 
różnych stron, mediów, sponsorów czasami 
nam to przysłania. Zawodnik, który osiąga 
najlepsze rezultaty, to zawodnik który się 
cieszy jak dziecko. Zapomina gdzie jest 
podczas zawodów, że obserwuje go ileś 
tysięcy ludzi. On robi to, co umie robić 
najlepiej. On się w tym absolutnie zatraca. 
Ponadto sportowiec powinien realizować 
własne aspiracje. Nie aspiracje trenera, nie 
aspiracje rodziców, którzy nieświadome 
jeszcze dziecko, 5-latka, wysyłają do sportu 
i oczekują tylko najlepszych wyników. 

Na pewno sport kształtuje, buduje 
odporność psychiczną, ale my musimy ją 
wzmacniać, wspierać. Odporność psychicz-
na, zwłaszcza emocjonalna, to jest to, co 
zapewnia dobre, optymalne, prezentowanie 
możliwości i umiejętności na jednakowym 
poziomie bez względu na to, co się dzieje. 

Wśród wielu różnych czynników kształtu-
jących odporność psychiczną, jest sugestyw-
ne działanie trenera. Często nie zdajemy 

sobie sprawy, jak mocno oddziałuje mina, 
gesty, komunikacja niewerbalna pokazywa-
na przez trenera. Jeżeli na odprawie tech-
nicznej trener jest zdenerwowany, poiryto-
wany, jest to sygnał dla zawodnika, który 
przecież trenera traktuje jako autorytet, że 
niestety coś jest nie tak. Jeżeli trener się o 
mnie boi, to znaczy, że powinienem się bać. 
Kształtowanie indywidualnej odporności 
psychicznej, trener z zawodnikiem muszą 
realizować wspólnie.

Potocznie mówimy, że stres ma wielkie 
oczy, a to nieprawda. Jeżeli patrzę na kon-
kretną sytuację w kategorii problemu, to 
od razu czuję jakieś złe siły, złe prądy. Jeśli 
mówię – to jest wyzwanie, to nie odbieram 
tego w kategoriach czegoś złego. Przecież 
istnieje różnica między sformułowaniem 
– trenerze, czy ja muszę a trenerze, ja chcę. 
Wtedy mamy do czynienia ze stresem pozy-
tywnym, wydarzeniem które nas bardzo 
rozwija, buduje. Czyli różnie reagujemy na 
sytuacje. A wszystko zależy od tego jak oce-
niamy własny potencjał, własne możliwości.

Wiek XXI, to wiek kompetencji. Po 
trzebujemy ludzi kompetentnych, rów
nież w sporcie. Kompetencje nabywamy w 
ramach treningu. Nie tylko fizycznego, ale 
też treningu społecznego, treningu umie-
jętności psychologicznych i społecznych.
Holistyczny rozwój, to jest to, co dzisiaj 
powinno być priorytetem w sporcie. Cieszę 
się jak słyszę, że sport jest elementem kultu-
ry fizycznej. Kultury, czyli pewnego dorobku 
pokoleń, który jest przekazywany kolejnym 
pokoleniom. Jeżeli sport będzie zmierzał w 
kierunku strasznej presji na wynik, wycho-
wywania do konkretnej dyscypliny, mody-
fikowania ludzkich organizmów pod kon-
kretną dyscyplinę, to stracimy niesamowity 
potencjał. A więc niech dalej sport będzie 
elementem kultury fizycznej, elementem 
kultury społecznej, który niesie pewne uni-
wersalne również za 100, 200 lat wartości. 
Powinniśmy to wszystko kreować, pielęgno-
wać i traktować z należytym szacunkiem. 
W sporcie oczywiście najmocniej wspie-
ramy rozwój fizyczny. A sfera psychiczna, 
sfera społeczna? I jeszcze duchowa, która 
jest taką bardzo intymną sferą człowieka, 
pozostaje cały czas troszeczkę jednak w 
cieniu. A przecież powinniśmy kształtować 
u zawodnika umiejętności psychologiczne, 
społeczne dokładnie tak samo jak fizyczne. 
Czyli z człowieka, który jest zestresowa-
ny, możemy wspierając go we właściwy 
sposób, podejmując celowe i personalne 
działania, pomóc mu dojść do takiej formy, 
w której będzie człowiekiem szczęśliwym, 
zadowolonym z siebie i do sytuacji, w której 
ten zawodnik będzie dla siebie najlepszym 
przyjacielem, będzie sam dążył do tego żeby 
się samodzielnie rozwijać a my nadamy mu 
tylko właściwy kierunek. 
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Młody człowiek, który chce uprawiać 
sport, nie od razu jest zawodnikiem. I nie 
każdy w przyszłości zostanie mistrzem. 
Natomiast z każdego przychodzącego 
do nas trenować, będzie w przyszłości 
człowiek, który będzie musiał realizo
wać różne zadania, wyzwania jakie niesie 
życie. Czy czasami ta rola, do której my go 
przypisujemy, rola wyczynowego zawodnika 
nie jest nazbyt dominująca? On ma być też 
synem i uczniem. Dom i szkoła to dwa śro-
dowiska, z którymi musimy bardzo dobrze 
współpracować, żeby nie było konfliktu ról. 
Dziecko w tych wszystkich rolach powinno 
być szczęśliwe. Oczywiście, w wieku 18 – 24 
lat dominującą rolą będzie rola sportow-
ca – bo wtedy można osiągnąć największe 
sukcesy sportowe.

W granicach trzydziestki zawodnik koń-
czy karierę sportową. I co dalej? Czy te 
lata, które zawodnik poświęcił na rozwój 
fizyczny, przygotowały go także dobrze do 
pełnienia innych ról społecznych? Nie każdy 
zostaje trenerem, nie każdy kończy studia 
i nie każdy, niestety, odnajduje się w życiu 
społecznym. Okazuje się, że wielu zawodni-
ków nie jest w stanie dobrze funkcjonować 
w relacjach partnerskich, bo po prostu nie 
wie jak rozmawiać z innymi ludźmi. Wielu 
zawodników nie kończy szkół, bo do tej 
pory nauka nie była ważna. Wielu nie jest 
w stanie znaleźć pracy – liczą że trener, 
prezes pomoże, bo przecież poświęcili się 
dla klubu. Ale gdyby w większym stopniu 
rozumieli, że poświęcają się dla siebie, inwe-
stują w siebie, to być może, nie oczekiwali 
by takiego wsparcia. Musimy wychowywać 
zawodników tak, by byli samodzielnymi, 
pełnoprawnymi, autonomicznymi ludź
mi, którzy odnajdą się w każdej rzeczywi

stości. Również tej po zakończeniu kariery 
sportowej. Niestety rzeczywistość jest inna. 
Coraz więcej byłych zawodników zgłasza 
się albo ktoś ich kieruje do poradni zdro-
wia psychicznego. W związku z tym, warto 
mówić również o treningu umiejętności 
społecznych. Zawodnik musi wiedzieć, że 
pewne szkolenia czy ćwiczenia, które pro-
ponuje psycholog czy trener, są mu potrzeb-
ne. Zobaczcie Państwo, jak dużo czasu  wol-
nego ma zawodnik podczas zgrupowań, 
przed ważnymi startami. Zawodnicy siedzą 
sami w pokojach, ewentualnie jest laptop, 
playstation itp., a trener chodzi poirytowany 
po korytarzu. Nie jest to dobre rozwiązanie. 
Być może wspólny spacer, jakieś proste gry 
razem z trenerem i kolegami, będą sygna-
łem, który pokaże jak ważna jest integracja, 
że jesteśmy w tej drużynie razem. 

Trener, który dba o rozwój fizyczny 
zawodnika to trener animator, trener który 
pobudza, inspiruje, jest moim coachem. 
Coach to mój przewodnik, ktoś kto mnie 
prowadzi nie tylko przez krainę sportu, 
ale przez życie. Ktoś kto mi pokazuje jaką 
książkę warto przeczytać, namawia do ucze-
nia się. Oczywiście te działania animacyjne 
można podejmować samodzielnie albo we 
współpracy z psychologiem. Co to jest ani
macja? To ożywianie, nadawanie ducha 
temu, co tak naprawdę jest martwe. Ja 
mam nadzieję, że humanizm w sporcie 
nie jest martwy i nigdy nie będzie, bo w 
ludziach którzy uprawiają sport zawsze 
będziemy widzieli człowieka a nie maszy
nę od wyników. Jak animować? Należy two-
rzyć takie warunki dla naszych zawodników, 
żeby nabyli większego wglądu w siebie. 

Ważną sprawą jest komunikacja. Bardzo 
często zgłaszają się do mnie zawodnicy, 
którzy mówią, że mają problemy natury psy-
chologicznej czy społecznej. Moje pierwsze 
pytanie brzmi – czy rozmawiałeś/rozma-
wiałaś ze swoim trenerem? – Z moim tre-
nerem nie da się porozmawiać. Niedawno 
rozmawiałam z zawodnikami, którzy jechali 
z Lublina ze swoim trenerem na Pomorze. 
Pytam, jak minęła podróż? – Trener był w 
jednym przedziale, my w drugim.– A nie 
rozmawialiście? – Nie. Czy taki trener jest 
cząstką tego zespołu? Czy zawodnik ma 
poczucie, że wszyscy jesteśmy współodpo-
wiedzialni za to, co robimy? Czy to budu-
je właściwe relacje między zawodnikiem 
a trenerem? Sport jest taką płaszczyzną, 
gdzie rodzą się piękne przyjaźnie, daje nam 
radość, emocje, a one bardzo łączą. 

Kolejną fazą animacji jest twórczość, 
kreacja. Należy pokazać zawodnikowi jak 
ważna jest odpowiedzialność za działania, 

które podejmuje. Jeśli jesteś w danym klubie 
szanuj jego barwy, bo nosząc je działasz 
na rzecz jakiegoś środowiska. To ważne w 
czasach, kiedy tak łatwo przejść z klubu do 
klubu. W animacji są takie dwa ważne hasła: 
działaj lokalnie, ale myśl globalnie. I druga 
– animatorze, animuj się sam. Myślę, że w 
sporcie nie ma miejsca na ludzi wypalonych, 
zniechęconych. W sporcie potrzebny jest 
entuzjazm.

Postawy w psychologii to emocje, wiedza 
i zachowania. Tego wszystkiego musimy 
zawodnika nauczyć. Nauczyć np. szanowa-
nia swojego zdrowia, stosowania odpowied-
niej diety. Musimy ułożyć właściwe stosunki 
z domem, ze szkołą. By w domy, gdy dosta-
nie dwóję z matematyki, nie dostawał od 
razu szlabanu na trening, w szkole, by nie 
traktowano sportowców jako tych, których 
nie stać na dobre wyniki w nauce.

Te wszystkie działania animacyjne są tak 
naprawdę działaniami wychowawczymi i 
myślę, że trener przede wszystkim powi-
nien być wychowawcą. Nie psychologiem, 
lekarzem medycyny sportowej czy fizjote-
rapeutą. 

Ciągle jeszcze w naszych klubach braku-
je współpracy między domem i trenerem, 
lekarzem medycyny sportowej, fizjotera-
peutą, psychologiem. Powinniśmy budować 
pewne zespoły, które pracują dla dobra 
zawodnika. Nie może być tylko jeden tre-
ner i jeden zawodnik. To musi być już 
dzisiaj sztab ludzi, którzy będą opiekować 
się zawodnikiem bez względu na to czy to 
jest zawodnik na najwyższym poziomie, czy 
tylko adept sportu.

Obserwujemy także inny problem – 
odchodzenie młodzieży od sportu. Trenują 
dwa, trzy lata i nagle mówią cześć. Dlaczego? 
W naszych czasach oczekujemy szybkiej 
gratyfikacji, szybkiego sukcesu, efektu. 
Mówimy o kulturze czy społeczeństwie typu 
fast. Szybkie samochody, szybkie pienią-
dze, w dodatku abstrakcyjne, bo na karcie 
kredytowej, szybkie relacje międzyludzkie. 
Ale myślę, że to hasło fast nie powinno 
mieć miejsca w sporcie. Sukces sportowy, 
mistrzostwo sportowe powinno być długo-
terminowym i długofalowym działaniem 
trenera, zawodnika i całych sztabów, całe-
go środowiska sportowego, które działa na 
rzecz zawodnika. To dopiero prawdziwe 
mistrzostwo. Wychowamy człowieka, który 
będzie osiągał nie tylko najwyższe rezultaty 
sportowe, ale będzie też szczęśliwy i dumny 
z tego, że mógł być sportowcem, że mógł 
reprezentować swój klub, kraj. 

dr Katarzyna Rutkowska 
AWF Biała Podlaska

Wychowanie „do sportu” i „poprzez sport”, 
czyli jak animować przyszłych mistrzów?
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Wolontariat to działanie dobrowolne, 
świadome i nieodpłatne. Ale to nie 

znaczy, że wolontariat jest darmowy. I to 
jest jeden z podstawowych błędów, jaki jest 
popełniany gdy się mówi o wolontariacie. 
Wystarczy, że zapłacimy wolontariuszom 
za bilet przejazdu na naszą imprezę i już 
będziemy mieć koszta. 

40 proc. organizacji pozarządowych w 
Polsce to są organizacje zajmujące się spor-
tem i rekreacją. Ale najwięcej wolontariu
szy działa w organizacjach charytatyw
nych, pomocowych. Dlaczego tak jest? 
Gdy pytamy wolontariuszy, dlaczego nimi 
są, najczęściej odpowiadają, że chcieliby 
komuś pomóc, czyli z pobudek moralnych, 
23 procent odpowiada, że sprawia im to 
przyjemność, a 11 procent bo chcą podnieść 
swoje umiejętności i kwalifikacje. Mówię 
to po to, by pokazać, że znając motywa-
cje wolontariuszy możemy łatwiej zachęcić 
ich do współpracy. Wyjątkowość Ludowych 
Zespołów Sportowych polega na tym, że 
macie własną tradycję i doświadczenie, 
Możecie więc tworzyć własne metody pozy-
skiwania wolontariuszy. 

Kim najczęściej jest polski wolontariusz 
działający w sporcie? Ma wyższe wykształ-
cenie, jest młody, mieszka na wsi lub w 
małym miasteczku. Działa na rzecz małej 
społeczności. Większość wolontariuszy, z 
którymi rozmawiałam to pasjonaci. Kochają 
sport i chcą być blisko dyscypliny sportowej, 
którą z jakiegoś powodu lubią. Lubią też 
przebywać z innymi ludźmi, którzy mają 
takie same zainteresowania.

Oto dwie wypowiedzi które pochodzą 
z moich badań, które robiłam w zeszłym 
roku. Wypow iedź pierwsza: Nie chcę żeby 
wolontariusze plątali mi się pod nogami. Jak 
chcę żeby coś zostało zrobione porządnie, to 
muszę zapłacić, bo to ja ponoszę odpowie-
dzialność. I druga: Trenerzy podwórkowi, 
tak, tak. Tylko to musi zrobić MOSiR albo 
miasto. Czy to jest profesjonalne traktowa-
nie wolontariusza? Jak chcemy żeby ktoś 
nam przeniósł pudło, to nie ma problemu. 
Ale żeby zrobił coś poważniejszego, broń 
Boże. Profesjonalnie wolontariat traktują 
duże kluby sportowe, takie jak Lech Poznań 
czy Polonia Warszawa. Tam nawet zatrudnia 
się osobę, która zajmuje się tylko wolonta-
riuszami. Spotkałam przynajmniej cztery 
typy wolontariuszy – pierwszy to pasjonat, 
drugi – tzw. wolontariusz wewnętrzny, który 
i tak już jest związani z klubem, trzeci – 
karierowicz, który później bardzo chciałby 
sobie ten epizod bycia czyimś asystentem, 
albo współorganizatorem jakiejś imprezy, 
wpisać co CV, czwarty – wolontariusze z 

przymusu. Często szef klubu ma kolegę, 
który jest np. dyrektorem szkoły, i jak kogoś 
w klubie potrzebują to on przysyła chłopa-
ków. I nikt tych chłopaków nie pyta, czy 
oni chcieliby to zrobić. Ale jeśli im się to 
spodoba, można by ich zachęcić żeby poma-
gali regularnie. Bardzo często zdarza się, że 
różne osoby coś robią dla klubu, ale nie wie-
dzą, że to jest właśnie wolontariat, np. są to 
rodzice dzieci, które trenują w klubie i wożą 
dzieci na zawody. 

Dużo małych klubów ma problemy np. z 
prowadzeniem księgowości, albo ze zrobie-
niem profesjonalnej strony internetowej, czy 
promocją. Można znaleźć do tego profesjo-
nalistów. W Polsce coraz popularniejszy 
jest tzw. wolontariat pracowniczy. Duże 
i średnie firmy w ramach tzw. społecznej 
odpowiedzialności, starają się przekonać 
pracowników żeby wykorzystywali swoje 
umiejętności do pomocy innym. I warto 
się tym wolontariatem zainteresować przy 
rozwiązywaniu klubowych problemów. W 
wielu firmach jest już tak, że pomoc wyso-

kiej klasy specjalisty można uzyskać drogą 
e-mailową, bowiem taki pracownik korpo-
racyjny przeznaczy 2 godziny w tygodniu na 
bycie wolontariuszem dla jakiejś malutkiej 
organizacji, która jest na drugim końcu 
Polski. 

Możemy sobie także wolontariuszy poży-
czać. Zainteresowany oczywiście musi o 
tym wiedzieć. Może się np. okazać, że dobry 
informatyk współpracuje z jakąś organiza-
cją, nawet nie sportową, u nas w gminie czy 
powiecie to można z nim lub z tą organiza-
cją jakoś się dogadać.

Jeżeli chcemy profesjonalnie zająć się 
wolontariatem i wolontariuszami to naj-
pierw musimy się zastanowić nad naszą 
organizacją. Jakie ona ma cele, czego chce, 
co będzie robić w najbliższym czasie, jakie 
będzie organizować imprezy? Musimy się 

zastanowić, do czego mamy swoich pra-
cowników i jak wykorzystujemy ich moż-
liwości, a gdzie mamy braki i przydałby 
się jakiś wolontariusz. Jak już wiemy do 
czego potrzebujemy wolontariusza, jakiego i 
z jakimi kompetencjami lub w jakim wieku, 
to możemy go poszukać. Wiem, że w LZS-
ach masę rzeczy załatwiacie po znajomości 
i nie musicie się przejmować anonsami w 
gazecie, ale jak to połączycie z wątkiem 
wolontariatu pracowniczego, profesjonalne-
go to może się okazać, że ogłoszenie będzie 
potrzebne. Jeśli zgłosi się do nas wolonta-
riusz od początku pracy z nami powinien 
czuć się potrzebny i poważnie traktowany. 

Wolontariusze często się żalą, że zgłaszają 
się do organizacji, ktoś mówi: odezwiemy 
się do ciebie za dwa tygodnie i nikt się nie 
odzywa. Później taka osoba nie będzie chcia-
ła zrobić nic za darmo. Ważne jest także to 
by wolontariusz został poinformowany po 
co to robi. Powinien mieć w organizacji 
stały kontakt z jedną osobą. Na to właśnie 
wolontariusze bardzo często się skarżyli, że 

przychodzą do organizacji, dostają jakieś 
polecenie, ale jak mają problem to nawet nie 
wiedzą do kogo mają zadzwonić, do kogo 
się zwrócić. Zakończenie współpracy jest 
także bardzo ważnym elementem. Czasem 
chodzi o coś bardzo prostego, o zwykłą 
słowną pochwałę. Wolontariusze naprawdę 
nie chcą dostać złotego medalu ani biletu na 
super mecz. 

Większość rzeczy, o których tu mówiłam 
jest dla Was oczywista, ale mam wrażenie, 
że warto pomyśleć o wolontariacie w szer-
szym kontekście. Poważne potraktowanie 
wolontariatu może być dla waszej organiza-
cji nowym impulsem do rozwoju i sprosta-
niu dzisiejszym wymogom. 

mgr Aleksandra Gołdys
Uniwersytet Warszawski

Wolontariat sportowy
– standardy zarządzania wolontariatem organizacji
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Kapitałem sportowym nazywamy spo
łeczne korzyści wynikające z upra

wiania sportu. Dlaczego zajęłyśmy się tym 
tematem? Otóż, w Polsce brakuje publicz
nej dyskusji o korzyściach płynących ze 
sportu amatorskiego. To znaczy sportu, 
który nie jest sportem finansowanym przez 
wielkie koncerny, sportem, z którego np. 
UEFA czerpie miliardowe zyski. Brak tej 
publicznej dyskusji owocuje również bra
kiem decyzji budżetowych na rzecz wspie
rania sportu. Domagamy się dodatkowych 
lekcji wf czy wynagradzania dla trenerów. 
Ale nie stawiamy sobie fundamentalnych 
pytań. Co zrobić żeby polskie dzieci miały 
mniej krzywe kręgosłupy, jak zmienić to, 
że Polacy są największymi konsumentami 
lekarstw w całej UE itd. I bardzo nam daleko 
np. do Stanów Zjednoczonych, gdzie spo-
łeczne cele sportu zostały bardzo jasno zde-
finiowane. Tam się mówi od samego począt-
ku, że sport sprzyja uczeniu demokracji, 
kooperacji i wzmacnianiu ducha obywatel-
skiego. U nas taka poważna dyskusja odbyła 
się... przed II wojną światową, a zainicjował 
ją marszałek Józef Piłsudski.

Wydatki zainwestowane w sport, właśnie 
ten powszechny, masowy, wracają w posta-
ci oszczędności w wydatkach na służbę 
zdrowia, w postaci gęstszej sieci kontaktów 
między ludźmi i zasobów społecznych. Więc 
sport ma pozytywny wpływ na przyrost 
kapitału społecznego. 

Ruch to źródło energii. Uprawiając sport 
możemy np. dłużej pracować i bardziej 
wytrwale podejmować różne wyzwania. 
Sport uczy pewnych cnót charakteru, waż-
nych w dzisiejszym świecie. Jeden z najwy-
bitniejszych menedżerów Peter Drucker, w 
swojej książce „Managing in the next socie-
ty”, napisał, że umiejętność zarządzania sobą 
i samodyscyplina w gospodarce opartej na 
wiedzy będzie kluczowa. To znaczy, że zmie-
rzamy do świata, w którym już nie słuchanie 
przełożonego, nie wykonywanie poleceń, ale 
właśnie samodyscyplina, planowanie swoje-
go czasu będą najważniejsze. Jak pokazują 
badania, spora część najlepszych menedże-
rów wielkich koncernów i światowych firm 
kiedyś uprawiała jakąś dyscyplinę sportową. 
I to ich właśnie nauczyło samodyscypliny, 
planowania własnego czasu i w ogóle zarzą-
dzania sobą. 

Sport jest także szkołą kooperacji i bycia 

w zespole. Na obecnym rynku pracy rzadko 
się zdarza, że pracujemy w jednej firmie 5 
czy 10 lat. Trzeba umieć przystosowywać się 
do nowych zespołów, być bardziej elastycz-
nym. I tego sport również uczy. 

Jakie czynniki sprzyjają angażowaniu 
się w sport? W Polsce aktywność fizyczna 
całego społeczeństwa jest niska. Np. odse-
tek Szwedów i Finów w wieku powyżej 65 
lat, którzy podejmują jakąkolwiek aktyw-
ność ruchową, jest wyższy niż w przypadku 
polskich 25-latków. Nasze społeczeństwo 
kiedy wypada z systemu lekcji wf w szkole 
i na studiach, po prostu zaczyna być leniwe, 
przestaje się ruszać. Co zachęca ludzi do 
uprawiania sportu? Według międzynaro-
dowych badań najważniejszym kapitałem 
zdrowia dla dziecka jest rodzina. To znaczy, 
jeżeli ktoś w rodzinie, albo ktoś zaprzyjaź-
niony z rodziną uprawia sport, to jest to 
najlepszy czynnik powodujący to, że młody 
człowiek też go będzie uprawiał.

Badania pokazują, że bardzo ważne 
jest zróżnicowanie dostępnych dyscyplin. 
Współczesny młody człowiek bardzo szyb-
ko się nudzi. Chodzi więc o to, żeby miał 
okazję spróbować różnych dyscyplin. Czy 
istnieją różnice między chłopcami a dziew-
czętami? Tak, w Polsce dziewczęta masowo 
zwalniają się z wf-u, co pogarsza stan ich 
zdrowia. Wynika to także z tego, że nie 
ma dla nich atrakcyjnych, nowoczesnych 
ćwiczeń np. fitnessu, pilatesu itp. Kolejną 
barierą jest dostępność infrastruktury spor-
towej i jej otwartość. I nie chodzi tu często 
o brak sal czy boisk, ale nie ma pryszniców, 
szatni, toalet, ładnych bieżni, chodników do 
biegania. 

Jakie są inne bariery i przeszkody? W 
naszym kraju prawie nie funkcjonuje pro-
mocja aktywności fizycznej. Promocja to 
nie tylko reklama, to także sposób mówie-
nia, komunikowania czegoś. 

Jak wynika z naszych badań z wychowa-
niem fizycznym w szkole wiąże się dużo 
negatywnych emocji. Wstyd, niechęć, 
strach, szczególnie u dziewcząt. W szkołach 
i klubach duży nacisk kładzie się na wynik. 
Ważne jest ile zawodnik rzuci piłką, jak 
wysoko dziewczynka skoczy, jak szybko 
pobiegnie i wszystko się punktuje. Dzieci, 
które są w tym wieku bardzo wrażliwe, w 
momencie kiedy ponoszą porażkę za poraż-
ką, zniechęcają się na całe życie do sportu, 

który kojarzy im się z torturą. A przecież 
można to zmienić. Jeżeli ktoś skoczy 10, 20, 
30 a norma jest 60, to też można go pochwa-
lić, jeżeli to jest szczyt jego możliwości. 
Wymaga to jednak odrobiny subtelności. 

W naszych szkołach, i w ogóle w sporcie 
dzieci i młodzieży nie ma systemu wyła-
pywania talentów. Bardzo dużo dzieci ma 
energię ruchową, czy inteligencję ruchową. 
Ale nie mają szansy jej rozwijać. Dlaczego? 
W 40 proc. wiejskich szkół – to mówią bada-
nia sprzed kilku lat, może teraz jest lepiej 
– nie ma porządnej sali gimnastycznej. W 
Stanach Zjednoczonych jest tak, że dzieci, 
które są dobre z wf-u dostają stypendium 
takiej samej wysokości jak dzieci dobre z 
matematyki, angielskiego czy innych przed-
miotów. Może i u nas powinno tak być?

Wreszcie kwestia orlików. Badania doty-
czące ich działalności dopiero robimy, ale 
już teraz widać jak ważny jest animator 
orlika czy animacje na tym obiekcie. Co 
mam na myśli, mówiąc animacja. Animacja 
to może być angażowanie ludzi, np. przez 
budowanie sieci wolontariuszy czy sieci 
rodziców, to też ułatwianie dostępu poprzez 
lepsze wykorzystanie, lepsze użytkowanie 
obiektu, edukowanie, np. uczenie rodziców 
o wartości sportu, zachęcanie, delegowa-
nie uprawnień innym, dzielenie się swoją 
władzą. Animacją jest także zastanowienie, 
refleksja nad tym jak aktywna jest sporto-
wo moja społeczność, jak ją oceniam, co z 
tej oceny wynika. Wracam do orlików, czy 
nie powinny to być obiekty przeznaczone 
także dla innych grup – młodych mężczyzn, 
kobiet czy seniorów.

Budowanie kapitału sportowego, wyma-
ga bardzo wielu elementów, które muszą 
ze sobą współgrać. Dlatego właśnie sport 
potrzebuje profesjonalnych animatorów i 
liderów. Nie każdy może nim być. Dobrze 
funkcjonująca społeczność, aktywna spor-
towo, to jest pewien łańcuch zdarzeń. I jest 
on tak mocny, jak mocne są jego najsłabsze 
ogniwa. Kiedy zabraknie animacji, dofi-
nansowania, wolontariatu, to wtedy mamy 
działacza, który robi wszystko, a po pięciu 
latach ma wszystkiego dość. Nie wystarczy 
nam tylko własna energia, musimy też szu-
kać energii w społeczności, musimy szukać 
energii w innych ludziach. 

mgr Maria Rogaczewska
Uniwersytet Warszawski

Społeczna rola sportu 
– kapitał sportowy w środowisku lokalnym



Poniżej przedstawiamy dane, które 
pozwalają na dokonanie rzetelnej 

samooceny dyscyplin i klubów, które 
pokazują miejsce LZS w hierarchii spor
tu dzieci i młodzieży. Stanowić one będą 
także podstawę planowania pracy orga
nizacyjnej i szkoleniowej na 2011 rok. 
Podane wyniki opracowano na podstawie 
jednolitego dla wszystkich dyscyplin spor
tu regulaminu ogólnopolskiego współza
wodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 
Jaki więc był to rok? 

W 2010 roku z 5 tysięcy klubów należą-
cych do Zrzeszenia punktowało 646 klu-
bów, które zdobyły 29 824,37 punktów. W 
porównaniu z rokiem 2009 wzrosła liczba 
sklasyfikowanych klubów, jak i zdobytych 

przez nie punktów. W 2010 roku zawodnicy 
Zrzeszenia punktowali w 53 dyscyplinach 
sportu na 68 objętych systemem rywaliza-
cji. Kluby Zrzeszenia zdobyły prawie 21% 
możliwych do zdobycia punktów. Nie mamy 
klubów, ani zawodników w takich dyscy-
plinach jak: baseball, łyżwiarstwo figurowe, 
piłka wodna, skoki do wody czy pływanie 
synchroniczne.

Najwięcej możliwych do zdobycia punk-
tów wywalczyły już tradycyjnie zawodniczki 
w zapasach – 74%, kolejne miejsce zajmują 
zapasy w stylu wolnym mężczyzn – 69%, 
kolarstwo – 64%, podnoszenie ciężarów 
– 64%, zapasy w stylu klasycznym – 61%, 
łucznictwo – 60%, saneczkarstwo – 58%. 
Warto jeszcze zerknąć na inną klasyfikację. 
Na 72 kluby punktujące we współzawodnic-
twie w zapasach kobiet – 49 to kluby LZS, w 
zapasach mężczyzn ten stosunek przedsta-
wia się następująco – 88–52, w kolarstwie 
– 135–70, w podnoszeniu ciężarów 76–40, w 
zapasach styl klasyczny – 74–38, w łucznic-
twie 61–25, w saneczkarstwie – 12–7.

A jakie miejsce uzyskują dyscypliny 
najbardziej dziś masowe i popularne w 
Zrzeszeniu: lekkoatletyka, biegi przełajowe i 

piłka nożna. Biegi przełajowe klasyfikowane 
są na 8. miejscu – punktowało 111 klubów 
(sklasyfikowano 242 kluby), a zdobyły one 
54,16% punktów, w lekkiej atletyce (14. 
miejsce) punktowało 131 klubów (319 skla-
syfikowanych) – zdobyły 35,91% punktów, 
w piłce nożnej mężczyzn punktowało tylko 
30 klubów na 215 sklasyfikowanych i zdo-
były 6,27% punktów, zdecydowanie lepiej 
jest w piłce nożnej kobiet – tu sklasyfiko-
wano 20 klubów, w tym 9 z LZS – zdoby-
ły one 34,68% punktów. Jako ciekawostkę 
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W 2010 roku Krajowe Zrzeszenie LZS 
zrealizowało 16 zadań powierzonych 

mu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Zadania te realizowano wspólnie z 
jednostkami wojewódzkimi i klubami LZS. 
W 2010 roku Zrzeszenie:
•  zorganizowało 20 mistrzostw LZS w 8 

dyscyplinach sportowych, w których 
udział wzięło 3671 tysiąca zawodników, 

•  przeprowadziło 22 zgrupowania w 7 dys-
cyplinach sportu dla 817 zawodników, 

•  zorganizowało 77 OSSM dla 585 spor-
towców, 

•  w 177 WLKS szkoliło około 6700 spor-
towców w 34 dyscyplinach. 

•  zorganizowało „Sportowe wakacje” dla 

724 uczestników na 16 obozach woje-
wódzkich, 

•  przeprowadziło cyklu 45 imprez dla mło-
dzieży „Lato z LZS” – 20524 uczestników,

•  w ramach zadania „Sport Dla Wszystkich” 
zorganizowało ponad 530 imprez regio-
nalnych i wojewódzkich, w których 
uczestniczyło ponad 190 tysięcy osób,

•  po raz „enty” zorganizowało imprezy 
masowe powszechnie znane w środowisku 
– Igrzyska LZS, Turniej „Piłkarska Kadra 
Czeka” Chłopców i Dziewcząt, Turniej 
„Złota Wieża” oraz cykl Masowych 
Biegów Przełajowych dla ponad 5 tys. 
uczestników,

•  zorganizowało 11 imprez integracyjnych 
dla 2309 uczestników,

•  przeprowadziło 17 szkoleń dla 606 działa-
czy i organizatorów sportu,

•  zorganizowało 10 imprez i 5 szkoleń tury-
stycznych dla 1520 uczestników,

•  zrealizowało konkurs Ministra Sportu i 
Turystyki „Na najciekawszą inicjatywę 
z zakresu upowszechniania sportu dzie-
ci i młodzieży w środowisku wiejskim”, 
w ramach którego zorganizowano 106 
imprez – uczestniczyło w nich ponad 70 
tysięcy osób.

•  na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zorganizowało imprezy 
sportowe i turystycznie oraz szkolenia 
na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, 
wojewódzkim i centralnym – wzięło w 
nich udział 22 027 osób.

Skończył się rok 2010. Nadszedł czas robienia bilansu. Podsumowania swoich dokonań, sukcesów i porażek. I zastanowienia się nad 
tym co możemy zrobić w następnym roku lepiej, ułożenia listy zmian i pomyślenia nad nowymi projektami. Ale zanim przystąpi
my do nowych wyzwań należy podziękować tym, którzy w 2010 roku byli najlepsi. Uhonorować pracę tysięcy działaczy, trenerów i 
sportowców Ludowych Zespołów Więc pięknymi pucharami na spotkaniu w Warszawie nagrodzono najlepsze we współzawodnic
twie województwa, kluby, rady gminne i powiatowe oraz ogniwa LZS, LKS i UKS, rywalizujące o „Sportowy znak jakości Omega”. 
Przedstawiono 10 najlepszych sportowców LZS, 10 najlepszych trenerów i 5 nadziei olimpijskich. Na następnych stronach przedsta
wiamy ich. Ale najpierw odpowiadamy na pytanie – jaki więc był mijający rok dla Ludowych Zespołów Sportowych? Co zrealizo
waliśmy? Jakie sukcesy odnieśliśmy?

Krajowe Zrzeszenie LZS
podsumowanie działalności za 2010 rok

Udział Zrzeszenia LZS 
w systemie sportu młodzieżowego w 2010 roku
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podajmy, że w tym współzawodnictwie na 
wysokim 9 miejscu znalazło się... sumo – na 
35 sklasyfikowanych klubów, reprezentują-
cych Zrzeszenie LZS było 16 i zdobyły one 
53,52% punktów.

Przejdźmy teraz do klasyfikacji woje-
wództw. W klasyfikacji generalnej współ-
zawodnictwa wygrało województwo mazo-
wieckie, przed wielkopolskim i śląskim. 
W klasyfikacji Zrzeszenia LZS zwyciężyło 
województwo lubelskie. W tym wojewódz-
twie sklasyfikowano 47 klubów, które łącz-
nie zdobyły 3341,47 pkt, drugie miejsce 
przypadło woj. wielkopolskiemu – 69 klu-
bów i 3138,27 pkt., trzecie zajęło woj. dol-
nośląskie – 66 klubów i 2660,91 pkt. Ponad 
dwa tysiące punktów uzyskały jeszcze woj. 
śląskie (4 miejsce), mazowieckie (5), kujaw-
sko-pomorskie (6), podlaskie (7) i zachod-

niopomorskie (8).
W 2010 roku w klasyfikacji 200 naj

lepszych klubów w Polsce znalazło się 46 
klubów LZS, zaś w pierwszej „setce” – 17 
klubów. Najlepsze to: Podlasie Białystok 
(12 miejsce), Agros Zamość (16), WLKS 
Siedlce Iganie Nowe (19), ALKS Stal 
Grudziądz (20) i LKS Łucznik Żywiec 
(31). Nasze kluby w mistrzostwach Polski 
juniorów czy juniorów młodszych wygry-
wają w rywalizacji z największymi klubami 
w kraju, w tym także ze szkołami mistrzo-
stwa sportowego, np. w lekkiej atletyce, w 
biegach przełajowych, w podnoszeniu cięża-
rów, zapasach kobiet czy tenisie stołowym.

Zawodnicy Zrzeszenia LZS zdobyli punk-
ty dla 267 powiatów na 367 sklasyfikowane 
oraz dla 470 gmin – sklasyfikowano 863 
tych jednostek administracyjnych.

Udział poszczególnych kategorii wieko-
wych w dorobku Zrzeszenia LZS przedsta-
wia się następująco: MMP – 22,1%, MPJ – 
28,7%, MPJMł. – 24,2%, MMM – 24,9%. To 
równomierne rozłożenie punktów świadczy 
o systematycznej pracy szkoleniowej klu-
bów ze wszystkimi kategoriami wiekowymi. 
Juniorzy i młodzicy zdobywają prawie co 
czwarty punkt. Z tego zestawienia można 
też wyczytać, że sekcje klubowe mają stały 
napływ młodzieży chcącej uprawiać sport. 
Ta systematyczna prac przekłada się na 

wyniki sportowe – duża liczba zawodni-
ków Zrzeszenia znalazła miejsce w kadrach 
narodowych, reprezentuje Polskę na impre-
zach najwyższej rangi – mistrzostwach 
świata, Europy we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Nasi reprezentanci od wielu już 
lat startują także w Igrzyskach Olimpijskich. 
Nie dziwi więc fakt, że „Odkryciem Roku 
2010” w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” 
został Adrian Zieliński (podnoszenie cięża-
rów) z elzetowskoego Tarpanu Mrocza.

Uzyskiwanie tak dobrych efektów jest 
możliwe dzięki oddanej pracy szkoleniow-
ców, zaangażowaniu działaczy klubowych 
i samorządowych wszystkich szczebli oraz 
środkom finansowym skierowanych do 
środowiska wiejskiego i Zrzeszenia LZS z 
budżetu państwa na realizację przyjętego w 
1997 roku i realizowanego do chwili obecnej 
programu. Porównując pierwsze lata reali-
zacji „Programu rozwoju kultury fizycznej 
w środowisku wiejskim” postęp jest bardzo 
duży, a liczba zdobytych punktów została 
zwielokrotniona: 1998 – 13 593 pkt., 2010 
– 29 824 pkt.

Mamy nadzieję, że kolejny, 2011 rok nie 
będzie gorszy. A życzmy sobie by był lep
szy i dla Zrzeszenia i dla całego polskiego 
sportu.

Zapasy styl wolny K
1. Cement Gryf Chełm, 2. WLKS Siedlce 
Iganie Nowe, 3. Agros Żary

Zapasy styk wolny M
1. AKS Białogard, 2. Ceramik Krotoszyn, 
3. LKS Orzeł Namysłów

Kolarstwo
1. ALKS Stal Grudziądz, 2. TKK Pacyfik 
Toruń, 3. UKS Jedynka Kórnik

Podnoszenie ciężarów
1. Unia Hrubieszów, 2. WLKS Siedlce 
Iganie Nowe, 3. Mazovia Ciechanów

Zapasy styl klasyczny
1. AKS Piotrków Trybunalski, 2. Sobieski 
Poznań, 3. Cement Gryf Chełm

Łucznictwo
1. LKS Łucznik Żywiec, 2. KS Stella Kielce, 

3. UKS Talent Wrocław

Biegi przełajowe
1. KS Podlasie Białystok, 2. WLKS Siedlce 
Iganie Nowe, 3. Agros Zamość

Tenis stołowy
1. GLKS Nadarzyn, 2. Warmia Lidzbark 
Warmiński, 3. MLKS Ostródzianka 
Ostróda

Jeździectwo
1. LKJ Lewada Zakrzów, 2. WLKS Krakus 
Kraków, 3. LKS Stragona Strzegom

Lekka atletyka
1. KS Podlasie Białystok, 2. ZLKL Zielona 
Góra, 3. Agros Zamość

Piłka nożna K
1. KKPK Medyk Konin, 2. UMKS 
Ostrowia Ostrówek, 3. LUKS Ziemia 
Lubińska

Badminton
1. Technik Głubczyce, 2. UKS Hubal 
Białystok, 3. SKB Suwałki

Taekwondo ITF
1. Dragon Janów, 2. Żak Biała Podlaska,  
3. LKS Lotos Jabłonna

Taekwondo olimpijskie
1. ULKS Borne Sulinowo, 2. ULKSW 
Pomorze Świnoujście, 3. SKS Start Olsztyn

Sumo
1. WLKS Siedlce Iganie Nowe, 2. Warmia 
Lidzbark Warmiński, 3. Spartakus Pyrzyce

Szachy
1. KSz Javena Hańcza Suwałki, 2. UKS „3” 
Bogatynia, 3. LKSz GCKiP Czarna

Kajakarstwo
1. LKK Drzewica, 2. Piast Człuchów,  
3. UKS Błyskawica Rokietnica

Piłka nożna M
1. PLUKS Pomologia Prószków, 2. Polonia 
Slubice, 3. Promień Opalenica

Krajowe Zrzeszenie LZS
podsumowanie działalności za 2010 rok

Najlepsze kluby Zrzeszenia

W 2010 r. z 5 tysięcy klubów należących do Zrzeszenia punktowało 646 klubów.  
Poniżej przedstawiamy najlepsze kluby w kilkunastu dyscyplinach sportowych.
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Województwodolnośląskie

Rada Powiatowa Z LZS w Zgorzelcu
Prezesem rady jest Franciszek Haber. W 

punktacji generalnej Dolnośląskich Igrzysk 
LZS od wielu lat zajmuje miejsce w pierwszej 
„10”. Kluby z terenu powiatu – MKS „OSA” 
Zgorzelec i UKS „EL-TUR” Bogatynia – 
wyróżniają się w działalności sportowej. 
Organizator licznych imprez sportowych i 
rekreacyjnych dla środowiska. 

Rada Gminna Z LZS w Chojnowie
Zrzesza 420 członków w 14 LKS i 5 LZS. 

W sumie posiada 23 sekcje sportowo-tu-
rystyczne. W stałym systemie rozgrywek 
uczestniczy 18 drużyn. W 2010 roku zor-
ganizowała 30 imprez sportowych i maso-
wych, wzięło w nich udział prawie 44 tysiące 
osób. Pracuje tu 5 trenerów, 11 instruktorów 
i 15 organizatorów. 

LKS „FotoHigiena” Gać
Klub na swoich obiektach zorganizował w 

2010 roku 56 imprez sportowych dla 2680 
uczestników. Do LKS należy 60 osób, działa-
ją 3 sekcje – piłki nożnej, tenisa stołowego i 
piłki siatkowej. Dzięki zaangażowaniu dzia-
łaczy udało się pozyskać środki od sponso-
rów i wybudować boiska do piłki siatkowej 
z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko do 
koszykówki i kort tenisowy z nawierzchnią 
tartanową. Przewodniczącym klubu jest Jan 
Kownacki.

Województwokujawsko-pomorskie

Województwo Rada Powiatowa Z LZS  
w Grudziądzu

W 2010 roku rada współorganizowała 33 
imprezy sportowe o zasięgu powiatowym, 

8 imprez o zasięgu wojewódzkim oraz 4 o 
zasięgu ogólnopolskim. Wiodące dyscypliny 
to: tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka nożna 
oraz kolarstwo. Na terenie powiatu funkcjo-
nuje czołowy klub kolarski w Polsce – ALKS 
„Stal” Grudziądz. Radą kieruje Eugeniusz 
Chyliński.

Rada Gminna Z LZS w Jeżewie
Wszystkie działania sportowe i organi-

zacyjne rady ukierunkowane są na sport 
masowy. jak również na sport kwalifikowa-
ny w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, 
piłka ręczna, kolarstwo, warcaby 100-polo-
we, tenis stołowy. Radą kieruje Grzegorz 
Olszewski.

ULKS „Orły Temidy” Janowiec Wlkp.
Klub prowadzi szeroką działalność – od 

organizacji imprez rekreacyjno-sportowych 
poprzez turystykę rowerową i kajakową, do 
warsztatów i pokazów o tematyce sporto-
wej. W 2010 roku zorganizował ponad 120 
imprez. Jest laureatem konkursu Ministra 
Sportu i Turystyki „Na najciekawszą ini-
cjatywę z zakresu upowszechniania sportu 
dzieci i młodzieży”. Znaczącego wsparciu 
klubowi udzielają władze samorządowe 
Janowca Wielkopolskiego, a klubowi prze-
wodzi Krzysztof Napierała.

Województwolubelskie

Rada Powiatowa Z LZS w Kraśniku
Przewodniczącym rady jest Zygmunt 

Kusiak. W powiecie kraśnickim istnieją 63 
LKS i UKS zrzeszające ponad 2350 człon-
ków. W klubach tych działa 16 sekcji tenisa 
stołowego, 7 piłki siatkowej, 12 piłki nożnej, 
7 piłki ręcznej, 6 koszykówki, 4 zapasów 
styl wolny, 2 lekkoatletyczne, 2 piłki nożnej 

dziewcząt oraz 2 pływania i 1 boksu.
WLKS „Suples” Kraśnik jest obecnie naj-

lepszym klubem w Polsce w kategorii junio-
rów. Powiatowe Zrzeszenie LZS w 2010 r. 
zorganizowało 17 imprez powiatowych z 
udziałem 4950 uczestników, 9 imprez tury-
stycznych dla 720 turystów. Bardzo dobrze 
układa się współpraca z władzami samorzą-
dowymi powiatu oraz miast i gmin, dyrek-
torami szkół i sponsorami.

Rada Gminna Z LZS w Zamościu
Rada zrzesza 15 jednostek organizacyj-

nych. Aktywnie działa 19 sekcji sportowych 
i turystycznych, w piłce nożnej, siatkówce, 
koszykówce, radioorientacji sportowej, bie-
gów na orientację i tenisa stołowego zrze-
szających 940 członków. W 2010 roku zor-
ganizowano 6 mistrzostw gminy, 18 imprez 
masowych. W sumie w imprezach tych 
udział wzięło 2796 uczestników. Dorobek 
gminy w klasyfikacji LZS w sporcie dzieci 
i młodzieży to: 64 pkt. Działa 13 trenerów i 
15 organizatorów.

MLKS „Włodawianka” Włodawa
Prezesem jest Sławomir Kazuro. W klu-

bie działają 4 sekcje sportowe: koszykówki, 
siatkówki, piłki nożnej i zapasów. 9 drużyn 
z udziałem 286 członków bierze udział w 
stałym systemie rozgrywek.

Województwolubuskie

Rada Powiatowa Z LZS w Słubicach
Przewodniczącym rady jest Robert 

Tomczak. Rada obejmuje swoją działal-
nością 14 klubów, w tym tak znane jak: 
LKS Lubusz Słubice, MKS Polonia Słubice 
czy LKS Bizon Bieganów. Kluby realizują 
zadania w zakresie szkolenia dzieci i mło-

Wyniki współzawodnictwa 
„Na najlepszą Radę Powiatową Zrzeszenia LZS”, 
 „Na najlepszą Radę Gminną Zrzeszenia LZS”
 „O Sportowy znak jakości Omega”
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dzieży w takich dyscyplinach jak: piłka 
nożna, lekkoatletyka i kolarstwo. Rada 
jest współorganizatorem wielu imprez o 
zasięgu regionalnym, wojewódzkim i kra-
jowym. W Ogólnopolskim Sportowym 
Współzawodnictwie Dzieci i Młodzieży za 
2010 r. kluby zdobyły ogółem 136,50 pkt.

Rada MiejskoGminna Z LZS w Żarach
Przewodniczącym rady jest Bogdan 

Kępiński – trener zapasów MLKS Agros 
Żary. Rada obejmuje swoją działalnością 14 
klubów, w większości piłkarskich. Jednak 
największe osiągnięcia sportowe i organiza-
cyjne ma MLKS Agros Żary w zapasach i lek-
kiej atletyce. Rada jest współorganizatorem 
wielu imprez o zasięgu regionalnym, woje-
wódzkim i krajowym. W Ogólnopolskim 
Sportowym Współzawodnictwie Dzieci i 
Młodzieży za 2010 r. kluby zdobyły ogółem 
317,25 pkt.

UKS Nowiny Wielkie
Prezesem jest Zofia Pocztarek. Klub zrze-

sza ponad 70 członków. Prowadzi jako jedyny 
w województwie szkolenie sportowe wśród 

dzieci i młodzieży w sportach zimowych 
– saneczkarstwo lodowe pod kierunkiem 
trenera Jacka Zagozdy. W Ogólnopolskim 
Sportowym Współzawodnictwie Dzieci i 
Młodzieży za 2010 r. klub zdobył 282,50 
pkt. Jest organizatorem wielu imprez spor-
towych.

Województwołódzkie

Rada Powiatowa Z LZS w Bełchatowie
Wyróżnia się perfekcyjną organizacją 

zawodów w takich dyscyplinach jak: koszy-
kówka, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis 
stołowy, lekkoatletyka, szachy i warcaby. 
W systemie mistrzostw i lig uczestniczy 8 
zespołów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Przewodniczącym rady jest Grzegorz 
Kępa.

Rada Gminna Z LZS w Rozprzy
Skutecznie organizuje stałe systemy roz-

grywek gminnych. Posiada drużyny uczest-
niczące w rozgrywkach związkowych (III 
liga w piłce siatkowej mężczyzn i III liga w 
piłce siatkowej kobiet). Przewodniczącym 
jest Mariusz Próba.

LZS „Drukarz” Radomsko
Zawodnicy klubu w większości są repre-

zentantami gminy w zawodach wojewódz-
kich i ogólnopolskich. Klub posiada nastę-
pujące sekcje: koszykówka kobiet i męż-
czyzn, strzelectwo sportowe, piłka nożna, 
piłka siatkowa kobiet, tenis stołowy i lekkiej 
atletyki. Prezesem jest Janusz Kamiński.

Województwomałopolskie

Rada Powiatowa Z LZS w Myślenicach
Przewodniczącym jest Czesław Ulman. 

Rada posiada własną siedzibę. Zrzesza 43 
kluby, w których uprawia się następują-
ce dyscypliny: piłka nożna, kolarstwo gór-
skie, narciarstwo, lekkoatletyka, piłka siat-
kowa, tenis stołowy, szachy. Rada zrzesza 
2.150 członków. W 2010 roku zorganizo-
wała 18 imprez sportowych z udziałem 
1.920 uczestników. Bardzo dobrze układa 
się współpraca ze Starostwem Powiatowym 
w Myślenicach, przede wszystkim starostą 
Maciejem Ostrowskim. 

Rada Gminna Z LZS w Oświęcimiu
Rada skupia 682 członków. Zrzesza 10 

klubów – 9 sportowych i 1 turystyczny. 
Najbardziej popularną dyscypliną jest piłka 
nożna. Najlepszy klub LKS Iskra Brzezinka 
występuje w lidze okręgowej. Ponadto pro-
wadzi działalność sportową w zakresie tenisa 
stołowego oraz szachów. Przewodniczącym 
rady jest Edward Rusinek.

LKS „TermalicaBrukBet” Nieciecza
Prezesem jest Danuta Witkowska, klub 

prowadzi działalność w zakresie piłki noż-
nej we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Najważniejszym osiągnięciem sportowym 
w 2010 roku był awans drużyny piłkarskiej 
seniorów do I ligi piłki nożnej.

Województwomazowieckie

Rada Powiatowa Z LZS w Siedlcach
W skład rady wchodzi 13 ogniw LZS, 

46 UKS, 7 LKS. Działa 171 sekcji sporto-
wych, 11 klubów uczestniczy w systemie 
rozgrywek polskich związków sportowych. 
Zrzesza 2900 członków. Ściśle współpracuje 
ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach. W 
2010 roku zrealizowała 19 zadań zleconych. 
Przewodniczącym jest Stanisław Kaliński.

Rada Gminna Z LZS w Łysych

W skład rady wchodzą 3 LKS, 4 ULKS, 11 
kół LZS. Do najlepiej działających klubów 
należą GLKS „JG Łyse” z sekcjami tenisa 
stołowego i piłki nożnej oraz LUKS Zalas z 
sekcją lekkoatletyczną i grami zespołowy-
mi. W roku 2010 zorganizowała 25 imprez 
sportowych. Zrzesza 900 członków.

LKS „Lotos” Jabłonna
Klub zrzesza 427 członków (w tym dzia-

łacze). LKS Lotos posiada następujące sek-
cje sportowe: taekwon-do, tenis stołowy, 
szachy, kolarstwo górskie, pływanie, siat-
kówka, koszykówka i biegi. W 2010 roku 
klub zorganizował 10 imprez, w których 
uczestniczyło ponad 1840 zawodników.

Województwoopolskie

Rada Gminna Z LZS  
w Dobrzeniu Wielkim 

Rada zrzesza 6 klubów. Wiodącą dyscy-
pliną jest piłka nożna. Oprócz piłki noż-
nej działają sekcje: piłki ręcznej kobiet, 
szachów, turystyki, siatkówki oraz tenisa 
stołowego.

LKS „Victoria” Chróścice
W klubie działają sekcje: piłkarskie – III 

liga, skata sportowego, tenisa stołowego – II 
liga, piłki siatkowej – III liga, turystyczna. 
Ogółem w klubie czynnie uprawia sport 
ok. 800 osób. Klub w ostatnim czasie zmo-
dernizował bazę sportową, m.in. renowacja 
płyt boiskowych, budynku socjalnego oraz 
trybun.

Województwopodkarpackie

Rada Powiatowa Z LZS w Brzozowie
PZ LZS skupia 26 klubów, w tym 3 LUKS. 

We wszystkich klubach działa 58 sekcji 
sportowych oraz 2 sekcje turystyczne. W 
stałym systemie rozgrywek bierze udział 
58 drużyn. W 2010 r. zorganizowano 16 
imprez sportowych i 3 turystyczne, w 
których udział wzięło 1.280 uczestników. 
Powiatowe Zrzeszenie ma 5 trenerów, 26 
instruktorów i 8 organizatorów.

Rada Gminna Z LZS we Frysztaku
Zrzesza 3 kluby sportowe, w których 

jest 261 członków, a w gminie jest 1600 
mieszkańców. Działa 9 sekcji sportowych, 
w tym: 6 piłki nożnej, 2 tenisa stołowego 
oraz 1 sekcja narciarska. W stałym systemie 
rozgrywek udział bierze 5 drużyn. W 2010 
r. zorganizowała 21 imprez sportowych, w 
których udział wzięło około 2720 uczest-

Krajowe Zrzeszenie LZS
podsumowanie działalności za 2010 rok
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ników. W klubach pracują: 1 trener, 12 
instruktorów oraz 12 organizatorów. 

LKS Hucina
Klub istniej 62 lata. Zrzesza 95 członków 

w sekcjach: piłki nożnej seniorów (klasa 
okręgowa) oraz dwie drużyny młodzieżowe, 
piłki siatkowej, tenisa stołowego oraz sekcji 
turystycznej. W 2010 roku był organizato-
rem 28 imprez sportowo-rekreacyjnych i 
turystycznych dla 8.745 uczestników.

Województwopodlaskie

Rada Powiatowa Z LZS w Suwałkach
PZ LZS w Suwałkach swoim działaniem 

obejmuje 9 gmin oraz miasto Suwałki. W 
2010 roku zorganizowało 43 imprezy dla 
6314 osób. Działalność skupia na organiza-
cji zawodów w najbardziej powszechnych i 
masowo uprawianych dyscyplinach: piłka 
nożna, tenis stołowy, lekka atletyka, biegi 
przełajowe, piłka siatkowa. Sport wyczyno-
wy prowadzą następujące kluby: Suwalski 
Klub Badmintona, LUKS „Hańcza” Suwałki 
(lekka atletyka i piłka ręczna dziewcząt), 
Klub Szachowy „Javena” Hańcza Suwałki, 
LMUKS „Olimpik” Suwałki (zapasy). Na tere-
nie  powiatu działa także 19 Uczniowskich 
Klubów Sportowych. Przewodniczącym 
rady jest Henryk Krzesicki.

Rada MiejskoGminna Z LZS w Grajewie
Skupia 7 kół LZS. W 2010 roku zorganizo-

wała ponad 30 imprez sportowo–rekreacyj-
nych. Była  już  po  raz  drugi  organizato-
rem  Ogólnopolskiego  Zlotu  Rodzin  LZS. 
Przewodniczącym jest Grzegorz Gardocki.

LZS Choroszcz 
Jeden z najstarszych LZS działających 

na terenie woj. podlaskiego, obecnie dzięki 
dużemu zaangażowaniu przewodniczącego 

Jacka Dąbrowskiego jest organizatorem i 
inicjatorem ligi gminnej w piłce nożnej, 
piłce siatkowej, szachach. W 2010 roku 
zorganizowali łącznie 50 imprez sportowo-
rekreacyjnych.

Województwopomorskie

Rada Okręgowa Z LZS w Słupsku
Organizuje i koordynuje działalność róż-

nych podmiotów sportu, rekreacji fizycznej 
i turystyki na terenie powiatu słupskiego, 
w tym cykl biegów przełajowych i uliczno-
przełajowych oraz liczne festyny sporto-
wo-rekreacyjne. Realizuje zadania zlecone 
z samorządów i KZ LZS. Współpracuje z 
klubami sportowymi LZS oraz szkołami. 
Przewodniczącą jest Krystyna Głowacka.

Rada Gminna Stowarzyszenia LZS w Lini
Gminne Zrzeszenie LZS prowadzi bardzo 

aktywną działalność organizacyjną, m.in. 
zawody w „Kaszubską Baśkę” (gra karcia-
na), imprezy dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
weteranów w piłce nożnej, biegach przełajo-
wych, turnieje piłki siatkowej, festyny spor-
towo-rekreacyjne. Prezesem jest Zdzisław 
Konkel.

MLKS Człuchów
Prezesem jest Igor Bodziak. Klub pro-

wadzi bardzo aktywną działalność w śro-
dowisku wiejskim, rozwija systematycznie 
sekcję lekkiej atletyki wśród najmłodszych 
mieszkańców gminy.

Województwośląskie

Rada Powiatowa Z LZS w Kłobucku
Na terenie powiatu działa 26 klubów 

Zrzeszenia LZS, które prowadzą sekcje piłki 
nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej i 
koszykowej, LA, karate, pływania. Szkolenia 
prowadzi 4 trenerów oraz 25 instrukto-
rów. Działa 3 organizatorów sportu dzieci 
i młodzieży. Rada w 2010 r. zorganizowa-
ła 15 imprez sportowo–rekreacyjnych, w 
których udział wzięło 3500 uczestników. 
Prowadzi powiatowa ligę tenisa stołowe-
go oraz kursy nauki pływania. We współ-
zawodnictwie sportu młodzieżowego za 
2010 rok kluby z powiat zdobyły 58 punk-
tów. Przewodniczącym rady jest Grzegorz 
Garbaciak.

ULKS „Herkules” Truskolasy
Działa przy miejscowym gimnazjum. 

Zrzesza 46 młodych adeptów piłki nożnej. 
Kadra instruktorska składa się z jednego tre-
nera i dwóch instruktorów pracujących nie-
odpłatnie. Zawodnicy kontynuują następnie 
karierę piłkarską w zespołach młodzieżo-
wych KS Olimpia Truskolasy. W 2010 roku 
był jednym z laureatów konkursu Ministra 
Sportu i Turystyki „Na najciekawszą ini-
cjatywę z zakresu upowszechniania sportu 
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”. 
Prezesem klubu jest Stanisław Wrzesiński.

Województwoświętokrzyskie

Rada Powiatowa Z LZS w Staszowie
Przewodniczącym jest Andrzej Kruzel. 

Skupia 26 jednostek organizacyjnych LZS. 
Wiodącymi dyscyplinami są: piłka nożna, 
siatkówka, piłka ręczna, LA, zapasy, pływa-
nie. W roku 2010 zorganizowano 33 impre-
zy sportowe dla 2500 uczestników.
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Krajowe Zrzeszenie LZS
podsumowanie działalności za 2010 rok

Rada Gminna Z LZS w Daleszycach

Skupia 11 jednostek organizacyjnych LZS 
z dyscyplinami: piłka nożna, piłka siatkowa, 
tenis stołowy, jeździectwo, lekka atletyka, 
turystyka. W 2010 roku zorganizowała 53 
imprezy sportowe dla 288 uczestników, w 
tym akcję wypoczynku wakacyjnego dla 
dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych 
klęską powodzi.

ULKS „Chrobry” Chroberz
Prezesem jest Stanisław Steckiewicz, a 

jego zastępcą żona Magdalena, nauczy-
ciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Chrobrzy. W klubie prowa-
dzone są sekcje LA, piłki siatkowej i tury-
styczna. Organizują Ogólnopolski Rajd 
Pieszy LZS „Szlakami Kultury – Szlakami 
Cystersów” – co roku w maju w Pińczowie. 
Ponadto są organizatorami wielu spływów 
kajakowych dla młodzieży oraz corocznie 
organizują kursy organizatora turystyki. 

Województwowarmińsko-mazurskie

Rada Powiatowa Z LZS w Ełku
PZ LZS w Ełku swoim działaniem obejmu-

je 4 gminy i miasto Ełk. Przewodniczącym 
jest Tomasz Bartnik. W 2010 roku zorgani-
zowano 120 imprez sportowych, rekreacyj-
nych i turystycznych, w których udział wzię-
ło ponad 25.000 uczestników. Największą 
popularnością cieszą się biegi przełajowe 
organizowane cyklicznie.

Rada Gminna Z LZS w Iławie
Zrzesza 468 członków w 15 kołach i 5 

klubach. W klubach działają głównie sekcje 
piłkarskie, w Wikielcu także tenisa stoło-
wego, a w Ząbrowie sekcja piłki siatkowej. 
Pięć klubów bierze udział w rozgrywkach 
piłkarskich WM ZPN w Olsztynie. Drużyna 
piłki siatkowej LZS Osa Ząbrowo jest w III 
lidze. Sukcesy sportowe nie byłyby możliwe 
bez zaangażowania wójta gminy Krzysztofa 
Harmacińskiego i przyznawanej rokrocznie 
z budżetu gminy dotacji finansowej. 

LUKS „Orlik” Nawiady
Klub działa na terenie gminy Piecki przy 

Szkole Podstawowej w Nawiadach. Prezesem 
jest Grzegorz Maksymow. W klubie są dwie 
sekcje: kolarska i zapaśnicza. Zawodnicy 
tego klubu to najlepsi zawodnicy w swoich 
kategoriach wiekowych w województwie. 

Województwowielkopolskie

Rada Powiatowa Z LZS  
w Ostrowie Wielkopolskim

Rada zrzesza 32 jednostki LZS, LKS, UKS, 
LUKS oraz 4 rady gminne/miejsko-gminne, 
w których działają 92 LZS, UKS, LUKS, 
PUKS – w strukturach LZS działa 112 sekcji 
sportowych oraz 18 sekcji turystycznych. 
Liczba członków wynosi 13223. Na terenie 
powiatu w stałych rozgrywkach startują: 
piłka nożna (różne klasy) – 21 drużyn, tenis 
stołowy – 16 drużyn, szachy – 1 drużyna.

Rada Gminna Z LZS w Ostrzeszowie
Zrzesza 1970 członków. W strukturach 

działa 21 sekcji sportowych i turystycznych. 
W 2010 roku zorganizowano 13 imprez 
sportowych, 8 imprez masowych i 6 imprez 
ogólnodostępnych (spartakiady, festyny), w 
których uczestniczyło ponad 8000 osób.

LZS Sokołowo Budzyńskie
Koło liczy 29 członków, z których syste-

matycznie uczestniczy w zajęciach i zawo-
dach 24 członków. Posiada 4 sekcje – piłka 
siatkowa kobiet i mężczyzn, szachy, warcaby 
i tenis stołowy. W stałym systemie roz-
grywek gminnych uczestniczy 5 drużyn. 
W 2010 r. koło zorganizowało 6 imprez 
sportowych, w których wzięło udział 362 
uczestników. 

Województwo zachodniopomorskie

Rada Powiatowa Z LZS w Pyrzycach
Przewodniczącym jest Jerzy Goclik. 

Zrzesza ponad 1000 członków w 30 jed-
nostkach organizacyjnych, które skupia-
ją 80 sekcji sportowych i 2 turystyczne. 
Sekcją wiodącą są zapasy styl wolny – LKS 
„Spartakus” i LUKS „Płonia” Okunica. W 
2010 roku zorganizowano 100 imprez spor-
towych, turystycznych i rekreacyjnych o 
charakterze gminnym, powiatowym, woje-

wódzkim i międzynarodowym. Na terenie 
powiatu jest 7 trenerów, 48 instruktorów, 5 
organizatorów turystyki i 78 organizatorów 
sportu. Powiatowe Zrzeszenie LZS systema-
tycznie współpracuje z 6 samorządami gmin 
oraz samorządem powiatu pyrzyckiego.

Rada Gminna Z LZS w Białogardzie
Przewodniczącym jest Jan Kaleja (sołtys 

wsi Nawino). Zrzesza 320 członków w 13 
jednostkach organizacyjnych, 44 sekcjach 
sportowych i 4 turystycznych. W stałym 
systemie rozgrywek sportowych uczestniczą 
4 drużyny. W ciągu roku organizują ok. 60 
imprez dla ok. 5000 osób. Kadra szkole-
niowa to: 3 trenerów, 10 instruktorów i 40 
organizatorów. Wiodącym klubem jest AKS 
Białogard z sekcjami zapasy styl wolny i 
podnoszenie ciężarów.

LKS „Piast” Gryfino
Prezesem jest Marek Kozicki. Klub działa 

na terenie całej gminy. Obsługuje meryto-
rycznie, organizacyjnie i finansowo 16 jed-
nostek LZS i LKS. Organizacja liczy ok. 1000 
osób działających w 69 sekcjach sportowych 
i 7 turystycznych. W stałym systemie roz-
grywek piłki nożnej uczestniczy 14 drużyn. 
Kadra szkoleniowa to: 1 trener, 4 instruk-
torów, 33 organizatorów sportu i 15 orga-
nizatorów turystyki. Klub poprzez swoich 
członków – radnych – ściśle współpracuje z 
samorządem gminy.

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu nie 
prowadziło współzawodnictwa w kategorii 
rad powiatowych, a Śląskie Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Katowicach nie prowa-
dziło współzawodnictwa w kategorii rad 
gminnych w 2010 r.
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W 2010 roku, po kilkuletniej przerwie, Zrzeszenie ponownie wybrało 10 swoich najlepszych sportowców i trenerów  
oraz 5 nadziei olimpijskich. Poniżej sylwetki naszych najlepszych sportowców, nadziei olimpijskich i trenerów. 

ADRIAN ZIELIŃSKi, urodził się w 1989 
roku, od początku swojej kariery reprezen-
tuje MGLKS Tarpan Mrocza. W 2009 roku 
został w kategorii juniorów mistrzem Europy 
i świata oraz zajął piąte miejsce w senior-
skim czemiopnacie Starego Kontynentu. 
W 2010 roku zwyciężył w akademickich 
mistrzostwach świata. Jego największym 
sukcesem jest tytuł mistrza świata w katego-
rii 85 kg zdobyty w tureckiej Antalyi w 2010 
roku. Podnoszeniem ciężarów zaintereso-
wał się jako siedmiolatek. Obecnie jest stu-

dentem organizacji i zarządzania sportem 
w bydgoskiej Wyższej Szkole Gospodarczej. 
– Początkowo traktowałem sport jako zaba-
wę – mówi zwycięzca naszego plebiscytu. 
Dopiero w gimnazjum na poważnie zajął się 
treningiem. Czy myślałem o zmianie barw 
klubowych? Już kilka razy proponowano mi 
taką zmianę, ale nigdy się na to nie zde-
cydowałem. Jest dumny z klubu, w któ-
rym od początku trenuję. Ale zobaczymy co 
przyniesie przyszłość. Moim priorytetem są 
oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Londynie. 
Ale po drodze ważne są także mistrzostwa 
świata w Paryżu, bo to kwalifikacje olimpij-
skie. Moim pierwszym trenerem był Dominik 
Mikołajczak, który obecnie zajmuje się w 
naszym klubie szkoleniem młodszych zawod-

ników. Jak spędzam wolny czas? Najchętniej 
z rodziną i moją dziewczyną. Chciałbym 
dodać, że tylko dzięki ciężkiej pracy, wielu 
wyrzeczeniom, wytrwałości i ambicji można 
dojść do wielkich sukcesów, nawet gdy pocho-
dzi się z tak małego środowiska ja. Każdy jest 
kowalem swojego losu i jeśli tylko człowiek 
czegoś bardzo pragnie, to z całą pewnością 
kiedyś to osiągnie.

ADAM MAŁYSZ, jego sylwetki chyba 
nikomu nie trzeba przypominać, to po 
prosu jeden z najwybitniejszych zawodni-
ków w historii polskiego sportu.

KATARZYNA BACHLEDACURUŚ, 
z domu Wójcicka, urodziła się 1 stycz-
nia 1980 roku w Sanoku. Jest trzykrotną 
olimpijką. Karierę sportową rozpoczynała 
w SKŁ Górnik Sanok. Wielokrotnie zdo-
bywała mistrzostwo Polski. Jej największe 
osiągnięcie, poza oczywiście brązowym 
medalem z Vancouver (bieg drużynowy na 
2400 m wraz z Katarzyną Woźniak i Luizą 
Złotkowską) to 5 miejsce w 2009 roku w 
biegu na 1500 m na mistrzostwach świata. 
W 2009 roku ujawniła, że na IO w Turynie 
holenderska trenerka zaoferowała jej 50 tys. 
łapówki za rezygnację z biegu na 5 000 m na 
korzyść jej zawodniczki, która była pierwszą 
rezerwową. Katarzyna odmówiła i wystąpiła 
w biegu – zajęła 16. miejsce. Zawodniczka 
LKS Poroniec Poronin nie będzie startowała 
w tym sezonie, bowiem już wkrótce zosta-
nie... mamą.

PAWEŁ SKOWROŃSKI urodził się w 
1984 r., jest reprezentantem kadry olimpij-
skiej, mieszka i trenuje w Białymstoku, ukoń-
czył Akademię Wychowania Fizycznego 
w Gdańsku. Jest instruktorem sportu. 
Prywatnie – chłopak Sandry Pawełczak. 
W 2009 roku został wybrany najlepszym 
sportowcem Podlasia, a chciał już kończyć 

karierę. Dlaczego? Białostoczanin był bar-
dzo blisko wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie 
w Pekinie. Dość nieoczekiwanie, podczas 
ostatniego obozu reprezentacji przed wyjaz-
dem do Chin, wywalczył sobie miejsce w 
kadrze kanadyjkarzy, ale do Pekinu nie 
pojechał. Działacze związkowi tłumaczyli, 
że przeważyły względy proceduralne – było 
za późno by go zgłosić.

SANDRA PAWEŁCZAK urodziła się 16 
lipca 1987 roku. Sezon 2010 miała zna-
komity – po złotym i brązowym medalu 
Młodzieżowych Mistrzostw Europy, pod-
czas MŚ seniorów była trzecia w olimpij-
skiej osadzie K4 na 500 metrów i czwarta 
w K2 na 10000 m z Magdaleną Krukowską. 
Do 2010 roku była zawodniczką Kopernika 
Bydgoszcz, „poszła jednak za głosem serca”, 
czyli za Pawłem Skowrońskim – jak pisały 
gazety – i przeniosła się do Białegostoku. 
Kajakarstwo trenuje od 13 lat. Lubi podró-
że, kino, chińską kuchnię. Z podlaskich 
przysmaków uwielbia sękacz. W paź-
dzierniku została wybrana Najładniejszą 
Białostoczanką 2010 roku. Marzenie – zdo-
bycie medalu olimpijskiego.

MARZENA KARPIŃSKA, urodziła się 
19 lutego 1988 roku w Biłgoraju. W 2007 
roku zadebiutowała w seniorskich mistrzo-
stwach świata zdobywając 15. miejsce. Rok 
później reprezentowała Polskę na IO w 
Pekinie, kończąc rywalizację na 9. miej-
scu. W kwietniu 2010 r. wywalczyła tytuł 
wicemistrzyni Europy w kategorii 48 kg. W 
mistrzostwach świata była 7. Swoją przygo-
dę ze sztangą rozpoczęła osiem lat temu. – 
Biegałam na 100 i 60 m – wspomina. – Moje 
ostatnie zawody to były eliminacje mistrzostw 
Polski w Białej Podlaskiej. Zajęłam czwarte 
miejsce. A ciężary? Przyjechałam jako uczen-
nica gimnazjum w Biszczy na lekkoatletyczne 

10 Najlepszych Sportowców
Zrzeszenia LZS

1.  Adrian zieliński – MGLKS Tarpan Mrocza – podnoszenie ciężarów (I miejsce MŚ seniorów)
2.  Adam Małysz – KS Wisła Ustronianka – skoki narciarskie (2 razy II miejsce w Igrzyskach Olimpijskich)
3.  Katarzyna Bachleda-Curuś – LKS Poroniec Poronin – łyżwiarstwo szybkie (III miejsce sztafeta IO)
4.  Paweł Skowroński – UKS Dojlidy Białystok – kajakarstwo (III miejsce MŚ seniorów)
5.  Sandra Pawełczak – UKS Dojlidy Białystok – kajakarstwo (III miejsce MŚ seniorów)
6.  Marzena Karpińska – LKS Znicz Biłgoraj – podnoszenie ciężarów (II miejsce ME seniorek)
7.  rafał ratajczyk – Gryf Szczecin – kolarstwo torowe (III miejsce ME)
8.  Agata Pietrzyk – LUKS Suples Kraśnik – zapasy (III miejsce ME seniorek)
9.  Jakub Szałankiewicz – MLUKS Stakolo Staszów – piłka siatkowa plażowa (I miejsce ME do 23 lat)

10.  Piotr Gawroński – TKK Pacific Toruń – kolarstwo (I miejsce ME).
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zawody do Biłgoraju. Już po starcie trener 
Henryk Wybranowski podszedł do mnie i 
mówi: „Ty byłabyś dobra w ciężarach” i spy-
tał czy mogłabym przyjechać na trening w 
weekend. Tak się zaczęło. – Szymon Kołecki 
twierdzi, że stać panią na medal olimpij-

ski. – Fajnie, że wierzy w to ktoś poza mną 
i trenerem. Ale na razie o tym nie myślę. 
Staram się iść do przodu małymi kroczkami i 
poprawiać wyniki ze startu na start. Skupiam 
się na tym, żebyśmy jako kadra zebrały jak 
najwięcej punktów i później mogły pojechać 
na igrzyska jak najszerszym składem. Co 
teraz robię? Leczę kontuzję, ale już niedługo 
wracam do treningów.

RAFAŁ RATAJCZYK, urodził się 5 
kwietnia 1983 roku w Żyrardowie. Jest 
zawodowcem od 2005 roku. Dwukrotny 
medalista mistrzostw świata. Fachowcy 
uważają, że to jeden z kandydatów na medal 
olimpijski w Londynie. Jest szybki, brakuje 
mu, jak mówi, jeszcze trochę wytrzymałości, 
zamierza więc w 2011 roku częściej ścigać 
się na szosie. Jak podała ostatnio prasa 
podpisał kontrakt z CCC Polsat Polkowice. 
Jego ojciec jest trenerem kobiet ścigających 
się na torze.

AGATA PIETRZYK, urodziła się 21 
lipca 1988 roku. Dwukrotna medalistka 

mistrzostw świata w zapasach w stylu wol-
nym: brązowy medal z Tokio 2008 i srebr-
ny z Herning 2009. W 2010 roku na ME 
zdobyła brązowy medal. Agata Pietrzyk jest 
wychowanką Hutnika Pieńsk (woj. dolnoślą-
skie), a do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 
Kraśniku, jako szesnastolatka wraz z siostrą 
bliźniaczką Magdaleną, trafiła przed sześcio-
ma laty i tu nastąpił rozwój jej talentu. Jej 
trenerem jest Aleksander Płatek. Niedawno 
wróciła do treningów po ciężkiej kontuzji 
zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie.

JAKUB SZAŁANKIEWICZ, urodził 
się 3 maja 1989 roku w Staszowie. Wraz 
ze swoim partnerem Michałem Kądziołą 
są jedną z najbardziej utytułowanych pol-
skich par w siatkówce plażowej, mają już na 
swoim koncie mistrzostwo Europy do lat 18, 
mistrzostwo Europy do lat 20, mistrzostwo 
świata do lat 19, mistrzostwo świata do lat 
21 i mistrzostwo Europy U-23 zdobyte w 
2010 roku oraz występy w World Tour’ach. 
– Mamy tzw. koronę, czyli wszystkie złota z 
pięciu kategorii młodzieżowych. To bardzo 
fajne uczucie i chyba mamy powody do 
dumy. – powiedział z uśmiechem popu-
larny „Szałan”. Zaczynałem oczywiście od 
siatki halowej. W 2005 roku zdecydowałem, 
że będzie to plażówka. Od początku moim 
partnerem jest Michał, a naszym trenerem 

był Czesław Kolpy. Trenowaliśmy w łódz-
kiej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Obecnie 
moim trenerem jest Sławomir Robert. 
Marzenia? Medal olimpijski.

PIOTR GAWROŃSKI, ma 21 lat, kolar-
stwo trenuje od 8 roku życia. Karierę spor-
tową rozpoczynał w Uczniowskim Klubie 
Sportowym „Golczewita” Golczewo, do 
2008 roku był zawodnikiem LKS Baszta 
Golczewo, gdzie trenował pod czujnym 
okiem Jacka Kołby i w 2007 roku zdobył 
brązowy medal w mistrzostwach Europy w 
jeździe indywidualnej na czas. Obecnie jest 
zawodnikiem TKK Pacific Toruń. Mieszka 

i trenuje we Włoszech. W lipcu 2010 roku 
zdobył tytuł mistrza Europy U-23 w wyści-
gu ze startu wspólnego. To jeden z naj-
zdolniejszych polskich kolarzy. Moje życie 
podporządkowane jest kolarstwu. Jednak nie 
znaczy to, że nie mam czasu na nic innego. 
Często spotykam się ze znajomymi, chodzimy 
razem do kina. Jestem zwykłym chłopakiem. 
Tylko częściej na rowerze jeżdżę. Plany na 
przyszłość? Moim marzeniem jest podpisanie 
kontraktu z ProTour-em, gdzie aktualnie jeź-
dzi tylko 5 Polaków. Bycie ich zawodnikiem 
daje dużą szansę rozwoju i możliwość startu 
w prestiżowych imprezach kolarskich, jak np. 
Tour de Pologne. 

10 Najlepszych Sportowców
Zrzeszenia LZS

5 nadziei olimpijskich
Patryk Hładuniuk – LKS Lubusz Słubice – lekkoatletyka – pierwszy w historii Polski 15-latek, 
który pobiegł na 400 m poniżej 50 s.
Paula Kozłow – KS Podlasie Białystok – zapasy – I miejsce ME kadetek
Katarzyna Krawczyk – MKS Cement Gryf Chełm – zapasy – III miejsce MEJ
Vincent Słomiński – LKS Piast Człuchów – kajakarstwo – III miejsce MEJ C-1 1000 m
Anna Wloka – LUKS Podium Kup – lekkoatletyka – III miejsce MIO

PATRYK HŁADUNIUK, rocznik 
1995. Podczas Małego Memoriału Janusza 
Kusocińskiego w Toruniu we wrześniu 2010 
r. jako pierwszy polski młodzik w histo-
rii przebiegł dystans 300 m poniżej 35 s. 

Wcześniej, trenowany przez Wojciecha 
Szymaniaka młody biegacz, aż o 1.03 popra-
wił najlepszy wynik w historii na nietypo-
wym dla młodzika dystansie 400 m, uzysku-
jąc 49.77. Przewodzi najlepszym na 200 m, 

300 m i 400 m. Ma też trzeci w kraju wynik 
na 600 m.

PAULA KOZŁOW, reprezentantka Polski. 
Złota medalistka mistrzostw Europy kade-
tek w wadze 46 kg w Sarajewie. Złota meda-
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listka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
i złota medalistka Międzynarodowych 
Mistrzostw Niemiec kadetek. Ma 16 lat. 
Jest uczennicą VI LO w Białymstoku. Swoją 
przygodę ze sportem rozpoczęła w wieku 10 
lat w kategorii wagowej do 28 kilogramów. 
Jej trenerami są ojciec Andrzej i Władysław 
Kierdelewicz.

KATARZYNA KRAWCZYK, 19-latka z 
Chełma znów udowodniła, że należy do 
ścisłej europejskiej czołówki w gronie junio-
rek. W bułgarskim Samokowie zdobyła brą-
zowy medal mistrzostw Europy w stylu 
wolnym kategorii 55 kg. Tym samym po 
raz trzeci z rzędu wywalczyła medal ME 
juniorek i po raz trzeci brązowy. W czem-
pionacie krajowym Krawczyk okazała się 

najlepsza, również drużynowo. Jej trenerem 
jest Dariusz Kucharski.

VINCENT SŁOMIŃSKI, ten 18-latek 
nazywany jest w Człuchowie kajakowym 
diamentem, którego celem są kolejne zdo-
bycze medalowe. Jest członkiem kadry 
narodowej. Brązowy medalista mistrzostw 
Europy w Moskwie. Jego trenerem jest 
Jerzy Opara. Jego ulubionym sportowcem 
jest Paweł Skowroński. Uczy się w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w Wałczu.

ANNA WLOKA, o 17-letniej lekkoatlet-
ce zrobiło się głośno, gdy zdobyła brą-
zowy medal w pchnięciu kulą na pierw-
szych w historii Młodzieżowych Igrzyskach 
Olimpijskich. Ania pochodzi z malutkiego 
Brońca koło Olesna. Już jako uczennica 
szkoły podstawowej w Borkach Wielkich 
wygrywała wszystkie międzyszkolne zawo-
dy. Na gimnazjalnych zawodach – wspomina 
Ania – zobaczył mnie trener Jacek Dziuba. 
Porozmawiał z rodzicami i wysłał na obóz 
szkoleniowy w Międzyzdrojach. Obecnie uczę 
się w VI Liceum Ogólnokształcącym w Opolu 
i trenuje pod okiem Jacka Dziuby w klubie 
LUKS Podium Kup. Takie sukcesy jak ten 
w Singapurze motywują do dalszej cięż-
kiej pracy. Na razie jestem zdecydowana na 
związanie mojego życia ze sportem. Wiem 

też, że na Londyn się nie załapię, chociaż 
kto wie, przecież Kamila Skolimowska miała 
18 lat jak zdobyła złoty medal. Jest dla mnie 
wzorem. Trenuję nawet w weekendy, na 
podwórku przed rodzinnym domem. Tylko 
że od jakiegoś czasu podwórko jest dla mnie 
za małe, za daleko pcham kulę – śmieje się 
Ania. Pewnie, że czasami smutno mi, kiedy 
muszę odmówić znajomym wspólnego wypa-
du do dyskoteki. Niestety to już wiem – sport 
wymaga wyrzeczeń i bólu. Czasami od tej 
kuli bardzo bolą palce i nadgarstki, ale trzeba 
się przyzwyczaić.

IRENEUSZ CHEŁMOWSKI jest tre-
nerem podnoszenia ciężarów w MGLKS 
Tarpan Mrocza. Ma 37 lat ( ur. 14 grudnia 
1973) – jest więc najmłodszym trenerem 
w historii polskich ciężarów, który dopro-
wadził zawodnika do tytułu mistrza świata! 
Trenuje Adriana i jego brata Tomasza od 5 
lat. Trener II klasy, magister wychowania 
fizycznego. Swoją karierę sportową rozpo-
czął w 1987 roku w sekcji podnoszenia cię-
żarów LKS „Żuławy”. W 1994 roku zmienił 
barwy klubowe i został zawodnikiem WKS 
Zawisza Bydgoszcz. Jego dorobek to – 1 

złoty, 5 srebrnych oraz 3 brązowe medale 
MP. W 2000 roku, po bardzo groźnej kon-
tuzji kolana (dwie operacje), która wyeli-
minowała go z możliwości walki o wyjazd 
na Igrzyska Olimpijskie w Sydney, musiał 
przerwać wyczynowe uprawiani sportu. Do 
Mroczy w 2005 roku ściągnął go prezes 
Henryk Szynal.

JACEK DZIUBA jest trenerem II klasy, 
w LUKS Podium Kup zajmuje się lekkoatle-
tami. Nie ogranicza się tylko do szkolenia 
zawodników – od kiedy w Opolu jest nowy 
stadion wraz z Januszem Trzepizurem orga-

nizuje lekkoatletyczne czwartki w poszuki-
waniu uzdolnionej młodzieży. Jest trenerem 
Anny Wloki.

ZBIGNIEW KLĘK jest trenerem WLKS 
Krakus Swoszowice, a także trenerem-koor-
dynatorem kolarstwa w Małopolsce. Sekcję 
kolarską w „Krakusie” prowadzi od 1976 
roku. Jego wychowanek Tomasz Marczyński 
startował na IO w Pekinie, a Piotr Zieliński 
zajął 9 miejsce w mistrzostwach świata na 
torze.

JAN LACH, trafił do Żywca w 1982 roku 
mając już doświadczenie i dorobek jako 

(Nazwiska podane w kolejności alfabetycznej, gdyż w tym rankingu nie przyznawano poszczególnych miejsc.) 
ireneusz Chełmowski – MGLKS Tarpan Mrocza – podnoszenie ciężarów
Jacek dziuba – LUKS Podium Kup – lekkoatletyka
zbigniew Klęk – WLKS Krakus Swoszowice – kolarstwo
Jan Lach – LKS Łucznik Żywiec – łucznictwo
Jerzy Opara – KS Piast Człuchów – kajakarstwo
Lech Pauliński – LKS Ceramik Krotoszyn – zapasy
Kazimierz Prokopyszyn – LKS Trasa Zielona Góra – kolarstwo
Wiktor Pyk – KS Stella Kielce – łucznictwo
ireneusz Skowroński – UKS Dojlidy Białystok – kajakarstwo
Jacek Wąchała – KS Dragon Janów – taekwondo ITF
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trener łucznictwa. I tu z jego inicjatywy 
powstała najpierw sekcja a potem klub LKS 
Łucznik Żywiec, którego jest wicepreze-
sem. Treningi odbywały się wtedy w ogród-
ku jordanowskim, na boisku Technikum 
Przemysłu Drzewnego, a zimą w barakach. 
Po dwóch latach pracy trenera Lacha klub 
ma już swoje drużyny – kobiet i mężczyzn 
– w I lidze. W 1987 roku oddano do użyt-
ku tor łuczniczy. Z inicjatywy trenera Jana 
Lacha w szkołach na Podbeskidziu założono 
26 Uczniowskich Klubów Sportowych w 
mini łucznictwie. Z jego inicjatywy powoła-
no w Żywcu pierwszą Niepubliczną Szkołę 
Mistrzostwa Sportowego w Łucznictwie 
Liceum Ogólnokształcące. W 2008 roku 
klub obchodził 25 lecie swojego istnienia. W 
ciągu tych 25 lat LKS „Łucznik” wychował 
olimpijczyków: Iwona Okrzesik i Konrad 
Kwiecień startowali w Barcelonie, a Piotr 
Piątek uczestniczył w ostatnich igrzyskach 
w Pekinie oraz wielu mistrzów świata i 
Europy wśród seniorów i juniorów oraz 
całą plejadę mistrzów krajowych, w sumie 
182 zawodników może poszczycić się tymi 
tytułami. Żywieccy łucznicy zdobyli aż 1176 
medali na imprezach krajowych i za granicą.

Obecnie najlepsi w klubie to: Natalia 
Leśniak, Paula Wyczechowska, Piotr Piątek, 
Joanna Rząsa, Tomasz Cis, Bartłomiej 
Stanko – wszyscy są członkami polskiej 
kadry narodowej.

JERZY OPARA, rocznik 1948, zanim 
został trenerem był sportowcem i to naj-
wyższego lotu, należy do grona tych, któ-
rzy tworzyli dzieje polskiego kajakarstwa. 
Srebrny medalista IO w Montrealu (dwójka 
na 500 m z Andrzejem Gronowiczem), 
wicemistrz świata w dwójkach w 1970, 1974, 
brązowy medal 1973 i 1977. Moja przygoda 
ze sportem – wspomina pan Jerzy – zaczęła 
się późno, trwała przez całe dorosłe życie i 
trudno mi sobie wyobrazić inne. Gdy kole-
dzy wyciągnęli mnie na przystań warszaw-
skiej Skry, nie miałem nawet pojęcia, że 
istnieje coś takiego jak kanadyjka. Byłem 
tokarzem, pracowałem w Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego na Okęciu, żadnego spor-
tu przedtem nie uprawiałem. Na przystani 
śmiano się, że przyprowadzono im emeryta, 
a więc żeby pokazać mi miejsce w szeregu 
wsadzono mnie do kanadyjki. I spotkała ich 
niespodzianka. Nie tylko nie wywróciłem się 
natychmiast, ale nawet przepłynąłem kil-
kanaście metrów. Trener Ryszard Folgart z 
miejsca przyniósł mi klubową deklarację a 
po miesiącu byłem czwarty w mistrzostwach 
Polski. Po zakończeniu kariery sportowej 
pan Jerzy wraz z żoną Jadwigą został trene-
rem w Skrze, gdy klub upadł przyjął ofertę 
z Człuchowa. W 1978 roku ukończył AWF. 

Jest też wiceprezesem klubu. Jego obecni 
wychowankowie to m.in. Vincent i Jędrzej 
Słomiński, Justyna i Patryk Sokół, Patryk 
zajął 5 miejsce w slalomie na pierwszych 
MIO w Singapurze.

LECH PAULIŃSKI, to ikona krotoszyń-
skich zapasów, zawodnik, trener, działacz. 
W 2010 roku świętował podwójny jubi-
leusz 70-te urodziny i 55-lecie działalno-
ści sportowej. Na macie zapaśniczej stanął 
mając 15 lat w rodzinnych Sulmierzycach. 
W 1970 r. został trenerem koordynatorem w 
Krotoszynie, gdzie 2 lata wcześniej utworzo-
no filię „Sulimirczyka”. Sekcja dość szybko 
zaczęła odnosić większe sukcesy aniżeli klub 
macierzysty. Po czterech latach patronem 
filii klubu zostało przedsiębiorstwo ceramiki 
budowlanej, a klub przemianowano na LKS 
Ceramik. L. Pauliński do dziś nim kieruje. 
Wychował takich zawodników, jak Roman 
Ratayczyk (uczestnik mistrzostw świata, też 
trener w Ceramiku, zmarł w marcu 2010 
r.), Wojciech Wala (IO Seul). Obecnie naj-
lepsi zawodnicy to: Robert Baran, Adam i 
Dariusz Filipczak, Justyna Niśkiewicz.

KAZIMIERZ PROKOPYSZYN, tre-
ner II klasy kolarstwa. Wcześniej zawod-
nik Ludowych Zespołów Sportowych 
Trzcianka i Klubu Sportowego „Lech” 
Poznań, w latach 60-tych reprezento-
wał POM Strzelce Krajeńskie. W świecie 
kolarskim zwany Marszałkiem Kolarstwa 
Polskiego. Wielokrotny dyrektor sportowy 
Tour de Pologne i siedmiokrotny spiker tego 
wyścigu. Kilkakrotny szef ekipy polskiej na 
międzynarodowych wyścigach w Australii, 
Anglii, Włoszech, Niemczech, Francji 
i Szwecji. Doskonały organizator imprez 
kolarskich w kraju i Zielonej Górze. Inicjator 
powołania 1 czerwca 1978 r. Ludowego 
Klubu Sportowego „Trasa”. Najważniejsze 
sukcesy szkoleniowe to: wicemistrzostwo 
świata Zbigniewa Sprucha i Krzysztofa 
Kuźniaka, ponad trzysta medali mistrzostw 
Polski w przełajach, szosie, torze i MTB, 
ponad 100 jego zawodników było człon-
kami kadr narodowych Polskiego Związku 

Kolarskiego. Obecnie jednym z jego najlep-
szych podopiecznych jest błotniak Marek 
Konwa. Największą jego radością jest praca 
w kolarstwie oraz rodzina: żona – Barbara, 
córka – Kasia, wnuczek – Filip.

WIKTOR PYK. Od lat jest tak, że jeśli 
łucznicy Stelli nie przywieźli z imprezy rangi 
mistrzostw Polski medalu, to prawdopo-
dobnie te zawody się po prostu nie odbyły. 
W 2011 klub Stella Kielce obchodzić będzie 
50-lecie swojego istnienia. Wiktor Pyk z 
klubem związany jest od początku, najpierw 
jako zawodnik, a od wielu lat trener, funkcję 
tę przejął od swego niestety już nieżyją-
cego brata Mariana. W ostatnich latach 
barwy Stelli reprezentowali i reprezentu-
ją tacy zawodnicy jak: Konrad Kwiecień 
(olimpijczyk Barcelona), Bartłomiej Mikos 
(olimpijczyk z Sydney), Rafał Dobrowolski 
(olimpijczyk z Pekinu), Kinga Mróz, Anna 
Skłodowska, Maciej Fałdziński, Tomasz 
Przepióra.

IRENEUSZ SKOWROŃSKI, trener 
UKS Dojlidy Białystok, w którym trenuje 
m.in. swojego syna Pawła i ostatnio Sandrę 
Pawełczak. Do 2003 roku pracował w 
Cresovii Białystok.

JACEK WĄCHAŁA, pierwszą sek-
cję taekwon-do poprowadził w swoim 
rodzinnym mieście Janowie w 1993 roku. 
Potem były sekcje w podczęstochowskim 
Olsztynie, Koniecpolu, Częstochowie. 
Na bazie istniejących sekcji w 1997 roku 
powstał klub Dragon z siedzibą w Janowie. 
Pierwszym znaczącym sukcesem trenera 
był występ Macieja Pypłacza w 1996 roku 
na mistrzostwach Polski młodzików, gdzie 
zdobył tytuł mistrza kraju w kategorii do 
66 kg. Jego podopieczne Martyna Kisiel i 
Kamila Kubis zdobywają medale mistrzostw 
Europy i świata. Polska jest światową potęgą 
w Taekwon-Do ITF. W latach 1999 – 2009 
w mistrzostwach Europy w taekwon-do 
zdobyliśmy 251 medali – w tym 60 medali 
złotych. Pan Jacek jest trenerem kadry naro-
dowej mężczyzn.

Zrzeszenia LZS
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Organizatorami byli Pełnomocnik Rządu 
do spraw Równego Traktowania, Minis-

terstwo Sportu i Turystyki oraz Mi nisterstwo 
Spraw Wewnętrznych i Ad  ministracji przy 
wsparciu Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
oraz Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. W 
spo  tkaniu uczestniczyli między innymi: 
Elżbieta Radziszewska – Pełnomocnik 
Rządu do Spraw Równego Traktowania, 
Ryszard Stachurski – sekretarz stanu 
w MSiT, Adam Rapacki – podsekretarz 
stanu w MSWiA, Piotr Kluz – podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
Adam Krzesiński – sekretarz generalny 
PKOl, Piara Powar – dyrektor wykonawczy 
FARE (Football Against Racism in Europe) 
oraz Rafał Pankowski – szef Centrum 
Monitorowania Rasizmu, przedstawiciel 
FARE na Polskę i Ukrainę.

Głównym celem zorganizowanej już 
po raz drugi konferencji była prezentacja 
dobrych praktyk w zakresie zwalczania rasi-
zmu i dyskryminacji w sporcie oraz projek-
tów kształtujących i promujących różnorod-
ność i tolerancję, w tym Etnoligi – pierwszej 

multikulturowej ligi narodów Warszawy 
oraz projektu edukacyjnego EURO 2012 = 
Tolerancja + Równość.

W trakcie spotkania nastąpiło uroczyste 
przekazanie na ręce przedstawicieli polskich 
związków sportowych podpisanej w ubie-
głym roku deklaracji „Nie – dla rasizmu w 
sporcie”, w której przedstawiciele związków 
sportowych, a także PKOl i polskiego rządu 
zobowiązali się do działań, mających na celu 
wyeliminowanie z polskiego sportu wszel-
kich przejawów rasizmu i dyskryminacji.

Chciałabym, aby jej treść oprawiona w 
ramki, wisiała na ścianach gabinetów pre-
zesów wszystkich związków, żeby codziennie 
mieli okazję przypominać sobie główne jej 
tezy. Są to właściwie prawdy oczywiste, ale 
w praktyce okazuje się, że niestety nie zawsze 
przestrzegane i respektowane – powiedziała 
Elżbieta Radziszewska.

W deklaracji, którą podpisało większość 
związków i organizacji pozarządowych czy-
tamy m.in.:

„Wykonując zalecenia Europejskiej 
Komisji przeciw Rasizmowi i Nietolerancji 

odnośnie zwalczania rasizmu i dyskrymina-
cji rasowej w sporcie

deklaruję co następuje:
Surowo potępiamy przejawy rasizmu, 

ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji 
pojawiające się w trakcie i w odniesieniu 
do wydarzeń sportowych. Wyrażamy prze-
konanie, że zjawiska te stanowią poważne 
zagrożenie dla sportu i jego etyki.

Odrzucamy jakiekolwiek próby lekcewa-
żenia incydentów rasistowskich w czasie 
imprez sportowych.

Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich 
starań w celu likwidacji przejawów rasizmu 
i dyskryminacji rasowej w sporcie, a w 
szczególności: 

(...) odmawiać dostępu do obiektów 
sportowych osobom posiadającym i rozpo-
wszechniającym rasistowskie, antysemickie 
i ksenofobiczne symbole, banery i ulotki; 

(...) wspierać inicjatywy promujące tole-
rancję i rywalizację sportową w duchu fair 
play oraz wymianę dobrych praktyk w tym 
zakresie; (...).

28 listopada 2010 r. na sali sporto
wej Publicznego Zespołu Szkolno

Przedszkolnego w Olszance odbyły się 
I Otwarte Mistrzostwa Województwa 
Opolskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, 
w których udział wzięło prawie 80 zawod
ników z kilku klubów. Głównym organi-
zatorem zawodów było Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Olszance 
– Sekcja Sportów Siłowych Pogorzela, 
oraz Polski Związek Kulturystyki, Fitness 
i Trójboju Siłowego w Warszawie, 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, 
Starostwo Powiatowe w Brzegu, Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance.

W uroczystym otwarciu mistrzostw 
uczestniczyli m.in.: poseł Stanisław 
Rakoczy, wicestarosta Powiatu Brzeskiego 
– Ryszard Jończyk, wójt Gminy Olszanka 
– Jerzy Dróbka, oraz jeden z najlepszych 
zawodników świata Ryszard Tomaszewski 
czterokrotny mistrz paraolimpiad, wielo-
krotny rekordzista Polski, Europy i świata.

Na zawodach uzyskano kilka bardzo 
dobrych wyników. Klasyfikację drużynową 
wygrali reprezentanci UKS Pover Kuźnik 
Chorzów wyprzedzając reprezentację gospo-
darzy GZ LZS Olszanka. Na najniższym 
stopniu podium stanęli reprezentanci TKKF 
Azory Kraków a najlepszym zawodnikiem 
w kategorii open został Maciej Kozioł. 
Kategorię open kobiet wygrała Katarzyna 
Smykała, niepełnosprawnych Andrzej 
Szatkowski, wśród młodzików najlepszy 

był Paweł Kłósko. Kategorię juniorów 
wygrał Michał Jakubowski. Rywalizacja 
młodzieżowców i seniorów odbywała się 
w poszczególnych kategoriach wagowych – 
jeden z najwartościowszych wyników wśród 
młodzieżowców uzyskał Mateusz Fudała w 
kategorii 75 kg z Olszanki – wycisnął 160 kg. 
Wśród seniorów zaś – Adam Balawejder – 
165 kg.

Zawody zostały przeprowadzone bardzo 
sprawnie i przebiegały w miłej, sympatycz-
nej oraz sportowej atmosferze. W prze-
rwach pomiędzy poszczególnymi katego-
riami oglądaliśmy pokazy grupy tanecznej. 
Zawodnicy zostali uhonorowani medalami, 
pucharami oraz licznymi nagrodami rze-
czowymi ufundowanymi przez liczne grono 
sponsorów, którym organizatorzy dziękują.

Grzegorz Leski

Nie – dla rasizmu w sporcie

I Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

2 grudnia 2010 r., w Centrum Olim pij skim PKOl w Warszawie, odbyła się kon  ferencja „Nie – dla rasizmu w sporcie”. 
Podczas spotkania licznie zgromadzeni działacze i sportowcy wymieniali się dobrymi praktykami w zwalczaniu rasizmu  
i dyskryminacji w sporcie.
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