
Rozwiązanie ZMP i powstanie 
w 1957 roku Związku Młodzieży 
Wiejskiej przysporzyło Zrzesze-
niu nowego sojusznika w upo-
wszechnianiu kultury fizycznej, 
a także turystyki na wsi. Władze 
obu organizacji podjęły w 1958 
roku decyzje o budowie własnej 
bazy turystycznej. 11 lutego 1959 
roku powołano do życia zarząd 
Działalności Gospodarczej Zrze-
szenia LZS. 

Ważną poprawkę do statutu 
wniósł obradujący w dniach 16-
17 kwietnia 1957 roku III Krajo-
wy Zjazd LZS, stwarzając moż-
liwość powoływania Ludowych 
Klubów Sportowych, co równa-
ło się z „szerszym wejściem LZS 
w sport wyczynowy”.

IV Krajowy Zjazd – 27 kwie-
cień 1959 – wprowadził turystykę 
i działalność w szkołach rolni-
czych jako część działalności sta-
tutowej oraz zalecał współpracę 
z samorządem wiejskim, szkołami 
wojskowymi, ZMW, OSP, KGW 
oraz zakładami pracującymi na 
rzecz wsi i rolnictwa. Wejście LZS 
do szkół rolniczych zaowocowało 
przeprowadzeniem w 1965 roku 
I Igrzysk Sportowych Młodzieży 
Szkół Rolniczych i CRS, które od-
były się w Słupsku, a w programie 
była lekka atletyka, akrobatyka 
sportowa, piłka siatkowa i ręcz-
na. W latach późniejszych takie 
igrzyska odbywały się co dwa lata. 

Szybko też rozwijała się tury-
styka, w tym turystyka usługowa. 
W ciągu zaledwie 10 lat (1959-
69) powstało setki campingów, 
ośrodków turystyczno-wypo-
czynkowych, zakupiono autoka-
ry. Ta działalność przynosiła wy-
mierne dochody. Niestety w tym 
czasie nie można było sobie po-
zwolić na tworzenie samodziel-
ności finansowej poszczególnych 

rad wojewódzkich czy też całego 
Zrzeszenia. Mogłoby to naru-
szyć istniejący układ zależności 
stowarzyszenia od decydentów 
politycznych. Dlatego też „zmu-
szono” LZS do wydzierżawienia 
ośrodków i campingów OST Gro-
mada, odsprzedano także tabor 
samochodowy i wyposażenie 
(1969). Pozbawiono w ten sposób 
LZS sporej „kasy” i możliwości 
rozwoju. Dziś powiedzielibyśmy, 
że „zduszono przedsiębiorczość 
w zarodku”.

Przełom lat 50/60 to powsta-
nie szeregu ciekawych inicjatyw 
sportowych, w tym konkursów 
i turniejów. Jako jeden z pierw-
szych powstał Konkurs Siłacza 
Wiejskiego (1955/56), a polegał 
on podnoszeniu odważnika – dla 
juniorów 17,5 kg, dla seniorów 
25 kg. Opracowano prosty re-
gulamin i w pierwszym konkur-
sie udział wzięło ponad 15 tys. 
uczestników. Jego popularność 
pobudziła na wsi rozwój innej 
dyscypliny – podnoszenia cięża-
rów. 

Z kolei w 1958 roku narodziła 
się największa masowa impreza 
w historii polskiej piłki siatkowej, 
która wyszła daleko poza ramy 
Zrzeszenia. Był to zorganizowa-
ny przez LZS, ZMW i redakcję 
Dziennika Ludowego Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar tej redakcji. 
W pierwszym turnieju wystarto-
wało ponad 4,5 tysiąca drużyn, 
w 1964 roku było ich już prawie 
40 tysięcy, a liczba uczestników 
przekroczyła 200 tys. osób. 

W tym samym roku, 1958, po-
wstał też istniejący do dziś ma-
sowy turniej szachowy o „Złotą 
wieżę”. W latach 1963-72 dużym 
zainteresowaniem cieszyła się ak-
cja „My się zimy nie boimy” za-
chęcająca do uprawiania narciar-

stwa, łyżwiarstwa, saneczkarstwa 
i hokeja. By zachęcić ogniwa LZS 
do systematycznej pracy redakcja 
Wiadomości Sportowych od 1967 
roku zaczęła przyznawać Sporto-
wy Znak Jakości „Omega”. Dziś 
powiemy, że wprowadzono sys-
tem upowszechniania „dobrych 
praktyk”.

Nieżyjący już działacz LZS, 
od 1955 roku sekretarz Rady 
Głównej LZS, a w latach 1981-83 
urzędujący wiceprzewodniczący 
Ryszard Marczewski tak wspo-
minał ten okres w działalności 
LZS – „Lata 60-te charakteryzo-
wały się wzmożoną akcją budowy 
obiektów sportowych. Najwięcej 
obiektów powstało przy PGR-ach, 
Rolniczych Spółdzielniach Pro-
dukcyjnych, POM-ach, SKR-ach, 
które ponosiły koszty ich utrzyma-
nia, konserwacji. Reprezentanci 
LZS zaczęli odgrywać coraz więk-
szą rolę we współzawodnictwie 
krajowym. W tym czasie zaczęto 
powoływać Wojewódzkie LKS-y, 
np. Ziemia Szczecińska, Ziemia 
Łódzka, Ziemia Opolska, Orkan 
Poznań, Neptun Gdańsk, Dolny 
Śląsk, Zjednoczenie Olsztyn. Na 
przełomie lat 50. i 60. w Radzie 
Głównej było zatrudnionych 112 
pracowników, co dzisiaj wygląda 
wręcz nieprawdopodobnie”.

Dwa ważne spostrzeżenia 
z tej wypowiedzi warto nieco 
rozwinąć. Po pierwsze budowa 
obiektów sportowych. Typowy 
stadion z licznymi urządzeniami 
sportowymi spotkać wtedy moż-
na było tylko przy dobrze zorga-
nizowanej dużej szkole, czy przy 
Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym. Reszta to były stadio-
niki, boiska piłkarskie i do piłki 
siatkowej, place do gier z elemen-
tami wyposażenia lekkoatletycz-
nego powstałe przede wszyst-
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kim w oparciu o pracę społeczną 
i wysiłek wszystkich mieszkań-
ców wsi. Tysiące z nich powstało 
w ramach akcji-konkursu Rady 
Głównej LZS i redakcji Gromada 
Rolnik Polski pod hasłem „Boisko 
w każdej wsi” zapoczątkowanej 
w 1962 roku i prowadzonej przez 
wiele lat (ostatnie nagrody przy-
znano w 1995 roku). Czyny spo-
łeczne przy tej akcji 5-7-krotnie 
przewyższały wartość dotacji ja-
kie otrzymywało LZS. Niestety 
część z nich z góry skazana była 
na krótkotrwałe istnienie, gdyż 
budowane były systemem gospo-
darczym, bez dokumentacji tech-
nicznej i miały nieuregulowany 
stosunek własności.

Druga sprawa dotyczy WLKS-
ów i rozwoju sportu wyczynowe-
go. W 1969 roku GKKFiT zaczął 
dofinansowywać sekcje spor-
towe w dużych klubach i łożyć 
na sport młodzieżowy. Wiązało 
się to przede wszystkim z kiep-
skimi wynikami osiągniętymi 
przez polską reprezentację na IO 
w Meksyku. Ponadto okazało się, 
że była ona jedną z najstarszych 
pod względem wieku zawodni-
ków. Szukano młodych talentów. 
Na szybko w 1969 roku zorgani-
zowano I Ogólnopolską Sparta-
kiadę Młodzieży – uczestniczyło 
w niej 700 LZS-owców. Na IO 

w Monachium pojechało 13 re-
prezentantów LZS.

W tym okresie karierę sporto-
wą w klubach ludowych zaczęło 
wielu znanych później zawodni-
ków, a byli to między innymi ko-
larze – Józef Beker, Bernard Pru-
ski, Rajmund Zieliński, Edward 
Barcik (1966 rok, LZS Opolanka 
Grabie), Benedykt Kocot (ten 
sam klub, rok 1968). Młodzi ko-
larze z klubów LZS mieli się gdzie 
pokazać – w 1956 roku rozegra-
no pierwszy duży wyścig zorga-
nizowany m.in. przez działaczy 
LZS, później popularnie zwany 
Skopenką. To w nim np. w 1970 
roku debiutował Stanisław Szozda 
(LKS Ziemia Opolska). Olbrzy-
mie sukcesy w podnoszeniu cię-
żarów odnosił Ireneusz Paliński 
(CLKS Mazovia Ciechanów). Był 
pierwszym mistrzem olimpijskim 
reprezentującym LZS-y – zdobył 
złoto na IO w Rzymie (1960). 
Pojawili się na pomoście Hen-
ryk Trębicki (LZS Ostrów Ma-
zowiecka), Marek Gołąb. Z kolei 
saneczkarstwo wiązało się nie-
rozdzielnie z Mikuszewicami – 
sekcja ta wydała kilku wybitnych 
zawodników m.in. E. Fender i M. 
Pawełkiewicz zdobyli dla Polski 
wicemistrzostwo świata. Nadal 
polską czołówkę w jeździectwie 
tworzyli zawodnicy LZS. Coraz 

głośniej było o takich klubach jak 
LKS Orkan Poznań (w 1969 roku 
wszedł do ekstraklasy w la), LZS 
Mazowsze, LZS Pomorze Star-
gard, Podlasie Białystok. Od 1965 
roku zaczęła rozwijać się komet-
ka, czyli badminton. 

W latach 60/70 największe 
sukcesy odnosili zawodnicy z klu-
bów woj. śląskiego, poznańskiego 
i wrocławskiego (stary podział 
administracyjny).

Przez cały czas LZS prowadziły 
też działalność szkoleniową – na 
wsi stale brakowało organizato-
rów i instruktorów rekreacji i tu-
rystyki. W 1973 roku powołano 
nawet w Rudziskach Pasymskich 
Uniwersytet Ludowy Kultury Fi-
zycznej, który tylko w pierwszym 
roku swojej działalności prze-
szkolił ponad 1000 osób. Działał 
niestety krótko.

Nie podajemy tu statystyki 
– ilości członków i ogniw – bo 
była ona w tym okresie „rado-
sną twórczością”. Hasło „Kieru-
nek – milion” (członków) spełniał 
oczekiwania ówczesnych władz 
politycznych, ale nijak przystawał 
do rzeczywistości. Liczby decy-
dowały o zmianach kadrowych 
na poszczególnych szczeblach, 
a także o pieniądzach – wysoko-
ści dotacji, siatce płac. Ot, kolejna 
pięciolatka.

Od lewej stoją: Ryszard Marczewski (se-
kretarz RG LZS), Antoni Pałka oraz ko-
larze Bogusław Fornalczyk i Mieczysław 
Brzeziński – lata 60. XX w.

Lubelskie, rok 1965. Przygotowywanie 
bieżni na wiejskim boisku



Białystok, 1964. Ireneusz Paliński, mistrz 
olimpijski z 1960 roku na III Ogólnopol-
skiej Spartakiadzie XX-lecia

Lubelskie, 1965. Wyścig kolarski 
po wiejskiej drodze

Jabłonka (Orawa), 1972. Biegi narciarskie dla dzieci i młodzieży

Na centralnych dożynkach w Warszawie, 
na Stadionie X-lecia, w 1964 roku 700 
sportowców LZS zaprezentowało się 
w pokazie gimnastycznym



Zakopane, 1971. Memoriał Bronisława 
Czecha i Heleny Marusarzówny, biegnie 
Zofia Majerczyk, jedna z czterech słyn-
nych sióstr, które w latach 70. XX wieku 
„rządziły” w polskim narciarstwie kla-
sycznym

Akrobatyka była jednym z popularniej-
szych sportów w LZS na początku ich 
istnienia. W Prudniku na Opolszczyźnie 
przyjęła niezwykłą formę – akrobatyki na 
motorach

Lubelskie, 1965. Trening piłkarski na 
wiejskim boisku-pastwisku 


