
Za narodziny Ludowych 
Zespołów Sportowych uznaje się 
rok 1946. Wtedy to, 10 marca, na 
II Zjeździe Związku Samopomocy 
Chłopskiej podjęto uchwałę o ko-
nieczności upowszechniania na 
wsi wychowania fizycznego. 
Postanowiono na terenie całego 
kraju przeprowadzić akcję pro-
gramowo-organizacyjną, której 
celem było zakładanie ludowych 
zespołów sportowych.

W kartotekach Związku Sa mo-
po moc Chłopska pod numerem 
„1” zarejestrowany został LZS 
Czar nowąsy, woj. opolskie. 

Rodowód działalności LZS 
sięga jednak okresu jeszcze wcze-
śniejszego – już w latach 1927/28 
w ramach działalności kulturalno-
oświatowej Związku Młodzieży 
Wiejskiej RP „Wici” powstawa-
ły pierwsze koła i kluby sporto-
we, głównie tam gdzie pojawiali 
się aktywni działacze i sportowa 
pasja młodzieży. Kultura fizycz-
na była przed II wojną światową 
wpisana w programy również in-
nych organizacji: związków mło-
dzieży, kół gospodyń wiejskich, 
stowarzyszeń strzeleckich czy 
Towarzystw Uczelni Ludowych.

W 1946 roku Zarząd Główny 
Samopomocy Chłopskiej wydał 
poradnik po nazwą Akcja us
por towienia wsi, w którym ra-
dzono jak organizować imprezy 
sportowe, szkolić kadry czy reje-
strować LZS-y. W tymże samym 
roku w ramach Przysposobienia 
Rolniczo-Wojskowego przeszko-
lona tysiące działaczy z zakresu 
wychowania fizycznego.

25 lutego 1948 roku Sejm po-
wołał Główny Komitet Kultury 
Fizycznej oraz Powszechną 
Organizację Służba Polsce, 
z którą przez najbliższe trzy 
lata działalność LZS była ści-

śle związana. Działacze PO SP, 
Związku Samopomoc Chłopska 
a także Związku Zawodowego 
Pracowników i Robotników 
Rolnych w latach 1948-1952 
zaczęli powoływać na wszyst-
kich szczeblach Rady Sportu 
Wiejskiego. W grudniu 1948 
roku powstała Główna Rada 
Sportu Wiejskiego, która ustaliła 
że, wszelkie formy organizacyjne 
sportu na wsi działające w zakła-
dach rolnych, świetlicach, przy 
organizacjach młodzieżowych 
i uniwersytetach ludowych, przyj-
mują nazwę Ludowych Zespołów 
Sportowych. Jakie to były czasy 
niech świadczy jedno z jej pole-
ceń – radami mają kierować rol-
nicy małorolni, należy z niej wy-
kluczyć wiejskich bogaczy.

Pod koniec 1951 roku w 8743 
LZS-ach skupionych było 309 748 
członków, choć niewątpliwie wie-
le z nich istniało tylko na papie-
rze. W tych pierwszych 5 latach 
tylko niektóre LZS-y otrzyma-
ły podstawowy sprzęt sportowy 
(bezcenną wartość miała wtedy 
skórzana piłka z dętką) i rozpo-
częto budowę prostych obiektów 
sportowych, choć to szumnie po-
wiedziane. Najczęściej na boiska 
przekształcano łąki, pastwiska 
i zagajniki. Ze sprzętem też nie 
było najlepiej – obiecywano zło-
te góry, a kończyło się na jednej 
sportowej koszulce lub parze bu-
tów. Piłkarze więc grali w „nie-
dzielnym” obuwiu, a przełajowcy 
biegali boso i w krótkich kaleso-
nach. Ale bywało i tak, że sprzęt 
docierał np. łuki a potem zażąda-
no zwrotu kosztów za połamane 
strzały. Dlatego też młodzież sama 
organizowała fundusze na sprzęt 
– zbierała stonkę, złom, odśnieża-
ła tory kolejowe i drogi, organizo-
wała zabawy taneczne – albo pro-

dukowała go sama. W 1951 roku 
narciarze z LZS Tumlin startowali 
na zawodach w Rajczy na nartach 
własnej produkcji, a mimo to za-
jęli czołowe miejsce w klasyfikacji 
generalnej.

Jak podkreślają badacze kul-
tury fizycznej choć z jednej stro-
ny pierwsze LZS-y były narzę-
dziem propagandy (miały wpajać 
ideologiczne założenia nowego 
ustroju i odciągać młodzież od 
Kościoła) i często powstawały na 
polecenie władz to z drugiej wy-
konywały ogromną pracę spo-
łeczną i wychowawczą. Stanisław 
Drążdżewski w swojej książce 
Ludowe Zespoły Sportowe. Zarys 
dziejów 194664 zauważa, że wraz 
ze wzrostem zaangażowania się 
w prace określonej sekcji spor-
towej i osiągania lepszych wyni-
ków sportowych wzmagało się 
u młodych ludzi zainteresowanie 
sprawami publicznymi. Z tych 
młodych adeptów sportu, wyro-
sło spore grono społeczników, 
które miało ogromny wpływ na 
przemiany na wsi, a na Ziemiach 
Odzyskanych sport przyczynił się 
do integracji społecznej.

Historia – lata 1946-1951



16 marca 1946 roku Ludowy Zespół 
Sportowy „Swornica” Czarnowąsy zo-
staje zarejestrowany pod numerem ,,1” 
w kartotekach Związku Samopomoc 
Chłopska – później datę tę uznano za 
oficjalną datę powstania Ludowych Ze-
społów Sportowych. Założycielem klubu 
był m.in. Antoni Janik, który przybył do 
tej miejscowości z okolic Częstochowy – 
był kierownikiem placówki oświatowej i 
prowadził kursy repolonizacyjne. W za-
rządzie tego pierwszego klubu byli także: 
Kazimierz Lachowski, Stefan Grefling, 
Karol Felger i Alojzy Zośka. Klub wziął 
swoją nazwę od rzeczki płynącej tuż 
obok boiska. Później powstawały kolej-
ne sekcje sportowe (piłki ręcznej i mo-
torowo-turystyczna), które wychowały 
nawet reprezentantów kraju. Dziś pre-
zesem klubu jest Krzysztof Kantorski. 
A w klubie działa sekcja piłki nożnej 
oraz sekcje skata i szachowa.

Łucznictwo – to jeden z popularniejszych sportów w pierwszym okresie działalności 
LZS

Oszczepnicy – do rzucania oszczepem nie potrzebowano kiedyś stadionu 
lekkoatletycznego

„Ja jestem chłopak z LZS”

W wiejskich świetlicach grano  
w warcaby i szachy



Siatkówka – kolejny bardzo popularny sport na wsi, gromadził licznych widzów

Biegi narodowe – w pierwszych latach działalności LZS niezwykle popularne na wsi

Marsze jesiennie – jak widać do udziału w nich nie potrzebowano strojów sportowych


