
Ten okres należy podzielić na 
lata 1990-1996, 1997-2005 i 2006-
2016. Pierwszy można nazwać – 
walką o przetrwanie, drugi – po-
wolną odbudową a trzeci – utrzy-
maniem tego, co odbudowano.

Po 1989 roku Krajowe Zrze-
szenie LZS nadal miało najwięk-
szy udział w upowszechnianiu 
kultury fizycznej i sportu oraz 
turystyki na wsi. Ale początko-
we lata zmiany ustroju w Polsce 
(1989-1994) były dla Zrzeszenia 
można powiedzieć zabójcze. Zło-
żyło się na to wiele przyczyn go-
spodarczych i społecznych oraz 
kilka nieprzemyślanych do końca 
decyzji władz państwowych. W 
środowisku działaczy LZS także 
wrzało. Ci którzy pamiętają tamte 
czasy, wiedzą jak gorące były gło-
wy i jak wielkie oczekiwania. Każ-
dy chciał reformować polski sport 
i organizację, ale każdy tę reformę 
widział inaczej. 

Z kronikarskiego obowiązku 
należy podać, że 17-18 grudnia 
1989 roku zwołany został Kongres 
Sportu Ludowego, a w dniach 21-
23 września 1990 I Kongres Kul-
tury Fizycznej. Merytoryczny do-
robek obydwu kongresów szybko 
utonął w rozgrywkach personal-
nych i politycznych – takie wtedy 
były czasy. 

Ale najbardziej na kondycję 
LZS i sportu wiejskiego, zarówno 
powszechnego, jak i wyczynowe-
go, wpłynęły dwie decyzje podję-
te przez Sejm i rząd – ustawa z 5 
stycznia 1991 roku ograniczająca 
dotacje państwa w sferze kultury 
fizycznej i wyłączająca stowarzy-
szenia kultury fizycznej z dotacji. 
W tym samym czasie cofnięto 
także LZS pomoc na sport wy-
czynowy. Te dwie decyzje spo-
wodowały w Zrzeszeniu masowe 
zwolnienia – zlikwidowano 95% 

stanowisk pracy, zwolniono tre-
nerów, instruktorów, organiza-
torów w gminach, pracowników 
administracyjnych – to wtedy 
siedziby LZS od gminnych po 
wojewódzkie zamieniły się w 
hurtownie, sklepy, zakłady usług, 
wyprzedano majątek by zapłacić 
odprawy pracownicze i mieć pie-
niądze na działalność statutową. 

Po interpelacjach poselskich, 
pielgrzymkach do gabinetów mi-
nistrów i wszystkich innych de-
cydentów uświadomiono sobie, 
że ,,wylano dziecko z kąpielą”. 
Od 1993 roku zaczęto podpisy-
wać porozumienia o współpra-
cy z UKFiT, MEN, MON, Mini-
sterstwem Zdrowia, a parlament 
zatwierdził większe odpisy To-
tolotka na sport dzieci i mło-
dzieży, osób niepełnosprawnych 
i budownictwa sportowe. W nie-
których województwach sytu-
ację ratowały samorządy lokalne. 
Wreszcie, dzięki naciskom działa-
czy sportowych i niektórym po-
słom w 1996 roku powstał ,,Pro-
gram na rzecz rozwoju kultury 
fizycznej w środowisku wiejskim”. 
Rok później uwzględniono go w 
budżecie państwa. Realizowany 
jest do dziś.

Jak konkretnie te decyzje od-
biły się na działalności Krajowe-
go Zrzeszenia LZS? W 1978 roku 
Zrzeszenie liczyło 17 393 ogniwa i 
988 tysięcy członków. I choć moż-
na uważać, że ta statystyka jest 
zawyżona to i tak LZS były jedną 
z największych organizacji w Pol-
sce. W 1994 roku było już nieco 
ponad 7300 ogniw i 380 tysięcy 
członków. Najwięcej członków 
ubyło w byłych województwach: 
słupskim – 80%, radomskim – 
80%, częstochowskim – 65%, 
szczecińskim – 55,5%, siedleckim 
– 47%. Kolejny regres nastąpił 

w latach 1998/99. W 2000 roku 
było ponad 8 tys. ogniw i 285 tys. 
członków. W 2015 roku zanoto-
waliśmy podobną ilość ogniwa, 
ale członków już 245 tys.

Pomimo tych trudności za-
wodnicy z klubów Zrzeszenia 
zajmowali czołowe miejsce w mi-
strzostwach Polski, osiągali suk-
cesy na arenie międzynarodowej. 
Do najlepszych zawodników lat 
90. XX wieku należeli: Dariusz 
Osuch (Znicz Biłgoraj, Świato-
wit Myszków), Robert Dołęga 
(WLKS Siedlce), Szymon Kołec-
ki (Agropol Polwica), Beata Prei 
(Grom Więcbork)– podnosze-
nie ciężarów, Bogusław Jarecki 
(LKS Nowielice) – WKKW, jeź-
dziectwo, Katarzyna Klata (LKS 
Mazowsze Teresin) – łucznictwo, 
Dariusz Jabłoński (Gryf Chełm) 
i Edyta Witkowska (Platan Bor-
kowice) – zapasy, Paweł Barasz-
kiewicz (Wel Lidzbark Welski) 
– kajakarstwo, Marcin Mientki 
(Pacific Toruń) – kolarstwo, To-
masz Krzeszewski (MLKS Ostró-
dzianka Ostróda) – tenis stołowy, 
Lidia Chojecka (WLKS Siedlce) 
– lekkoatletyka.

W latach 90. XX w. Zrzeszenie 
korzystało z 25 tysięcy obiektów 
sportowych, z czego 40% stano-
wiło jego własność. Organizowało 
co rocznie ok. 140 tysięcy imprez, 
w których uczestniczyło 5,5 mln 
osób. Przez cały czas prowadziło 
różnego rodzaju kursy i szkole-
nia. Uczestniczyli w nich najczę-
ściej nauczyciele, którzy chcieli 
uzyskać dodatkowe uprawnienia 
i zawodnicy kończący karierę 
sportową by móc prowadzić sek-
cje sportowe. Rada Główna przy-
gotowywała też społeczne kadry 
organizatorów, sędziów i działa-
czy sportu i rekreacji.

Historia – lata 1990-2016



W okresie umownie zwanym 
„powolną odbudową” Zrzeszenie 
wprowadziło specjalny program 
dla młodzieży uzdolnionej spor-
towo. W 1997 roku utworzono 
Internaty Sportowe, w 2003 roku 
zmieniono nazwę na Ośrodki 
Szkolenia Sportowego Młodzie-
ży LZS. Szkoli się w nich dzieci i 
młodzież m.in. w takich dyscypli-
nach jak: badminton, lekkoatle-
tyka, kolarstwo, łucznictwo, pod-
noszenie ciężarów, zapasy kobiet 
i mężczyzn, narciarstwo klasycz-
ne. Niestety liczba sekcji i ilość 
uczestników maleje.

Od 1997 roku Zrzeszenia 
otrzymuje także wsparcie w fi-
nansowaniu tzw. Wiodących Lu-
dowych Klubów Sportowych – 
WLKS. Liczba WLKS stopniowo 
się powiększa – w 1997 roku było 
ich 74 i 12 dyscyplin, 2005 – 150 
i 26 dyscyplin, w 2013 jest 219 a 
dyscyplin 30, w 2016 – 237, a dys-
cyplin blisko 40. Niestety o wiele 
wolniej wzrastają dotacje z bu-
dżetu. W ramach WLKS umoż-
liwiono sportowcom udział w 
zawodach sportowych, obozach 
szkoleniowych, opłacanie kadry 
trenerskiej oraz doposażanie in-
frastruktury sportowej.

Rokrocznie Zrzeszenie orga-
nizuje od 18 do 20 swoich mi-
strzostw w różnych kategoriach 
wiekowych w wiodących dla sto-
warzyszenia dyscyplinach sportu.

W ostatnich 4-5 latach w kla-
syfikacji najlepszych klubów w 
Polsce (współzawodnictwo w sys-
temie sportu młodzieżowego) w 
pierwszej setce zawsze mieściło 
się od 40 do 50 LZS-owskich klu-
bów.

W omawianych latach spor-
towcy Zrzeszenia LZS występo-
wali w mistrzostwach Europy i 
świata oraz w igrzyskach olim-
pijskich, w tych ostatnich zawsze 
stanowili od 10 do 12% polskiej 
reprezentacji. A największe suk-
cesy odnosili w podnoszeniu cię-

żarów, łucznictwie, zapasach, jeź-
dziectwie, narciarstwie, badmin-
tonie, lekkiej atletyce i kolarstwie.

W latach 2000-2013 do najlep-
szych zawodników formatu świa-
towego zaliczyć można: Pawła 
Czapiewskiego (Lubusz Słubice, 
lekkoatletyka), Rafała Dobro-
wolskiego (KS Stella Kielce, łucz-
nictwo), Bartosza Kizierowskie-
go ( Delfin Połaniec, pływanie), 
Aleksandrę Klejnowską-Krzy-
wańską i Dominikę Misterską 
(WLKS Siedlce-Iganie Nowe, 
podnoszenie ciężarów), Adama 
Małysza (Wisła Ustronianka w 
Wiśle, skoki narciarskie), Piotra 
Piątka ( Łucznik Żywiec, łucznic-
two), Monikę Michalik-Rogień 
(Orlęta Trzciel, zapasy), Iwonę 
Matkowską (zapasy, Agros Żary) 
Krystynę Danilczyk-Zabawską 
(Podlasie Białystok, lekkoatlety-
ka). Za nimi podąża nowe poko-
lenie: Adrian Zieliński (Tarpan 
Mrocza, podnoszenie ciężarów), 
jego brat Tomasz, Paweł Fajdek 
(Agros Zamość, lekkoatletyka), 
Aleksander Bródka ( UKS Bły-
skawica Domaniewice, łyżwiar-
stwo szybkie), Piotr Żyła (Wisła 
Ustronianka, skoki narciarskie), 
Katarzyna Pawłowska (kolarstwo 
torowe, UKS Limaro Kórnik), do 
2010 roku też Kamil Stoch (LKS 
Ząb i LKS Poroniec Poronin), 
Kamila Lićwinko (KS Podlasie 
Białystok), Karolina Kołeczek 
(Wisła Junior Sandomierz) – lek-
koatletyka, Katarzyna Bachleda-
Curuś (LKS Poroniec Poronin) – 
łyżwiarstwo szybkie, Rafał Majka 
(WLKS Kraków Swoszowice) i 
Michał Kwiatkowski (Pacific To-
ruń) – kolarstwo i wielu innych.

W naszym działaniu zachowy-
waliśmy i zachowujemy zdrową 
równowagę pomiędzy tym, co w 
sporcie jest pogonią za sukcesem, 
nastawieniem wyłącznie na wyni-
ki a kulturowymi, rekreacyjnymi 
i wychowawczymi wartościami 
płynącymi z uprawiania sportu i 

udziału w zawodach sportowych. 
Wojewódzkie zrzeszenia organi-
zują setki tysięcy imprez, zlotów, 
turniejów gminnych i powiato-
wych, zabaw sportowych i rekre-
acyjnych dla dzieci i młodzieży, a 
w ostatnich latach także dla osób 
niepełnosprawnych i seniorów. 
Tylko niektóre z tych imprez osią-
gają szczebel ogólnopolski, jak np. 
rozgrywki rodzinne i wielopoko-
leniowe czy imprezy promujące 
aktywność fizyczną dorosłych i 
seniorów np. „Trzymaj formę” 
(2007), „Bądź aktywny – trzymaj 
wagę” (2014 i 2015). 

Potrafimy też współpracować 
z innymi. Na przykład, w 2002 i 
2003 roku Zrzeszenie było współ-
organizatorem Rowerowego Raj-
du Młodych Rolników na trasie 
Warszawa – Bruksela, który odby-
wał się pod patronatem Prezyden-
ta Aleksandra Kwaśniewskiego. 
W rajdzie uczestniczyło każdego 
roku 48 osób – w eliminacjach 
startowało co roku ponad 3000 
osób. W 2014 roku rozpoczęliśmy 
wspólnie z Fundacją V4Sport 
realizację dwuletniego projektu 
finansowanego z funduszy unij-
nych pt. Sport powszechny otwar-
ty dla kobiet – Pozwól im działać. 
Od trzech lat współpracujemy z 
Fundacją „Piłka jest Piękna”, or-
ganizatorem Dni Przyjaciół Piłki 
Nożnej, akcji sportowej połączo-
nej z kampanią edukacyjną pn. 
Razem wygramy z rakiem piersi.

Zrzeszenie nie zaprzesta-
ło szkolenie wolontariuszy oraz 
organizatorów sportu dzieci i 
młodzieży w środowisku wiej-
skim, np. w latach 2004-2007 na 
specjalnych kursach doszkoliło 
prawie 2400 osób. W 2006 roku 
dzięki pozyskaniu środków z 
unijnego programu „Eurokadra” 
udało się przeszkolić w czterech 
dyscyplinach sportu 120 instruk-
torów. Zaś w 2011 roku, wspólnie 
z pracownikami Uniwersytetu 



Warszawskiego przeprowadzono 
szkolenie profesjonalnych koordy-
natorów wolontariatu sportowego 
(70 osób). Z kolei w kadencji 2012-
2015 skupiono się na szkoleniu 
animatorów sportu, w tym senio-
rów pn. „Aktywny Senior”, ale ich 
liczba nie przekroczyła 160 osób. 
Od kilku lat w programie MSiT 
systematycznie ubywa konkursów 
ofert na szkolenia.

Niestety, w odwrocie jest w 
Zrzeszeniu turystyka. W latach 
1991-98 ilość sekcji turystycznych 
zmniejszyła się czterokrotnie, ilość 
członków pięciokrotnie. W 1995 
roku w 7 województwach nie było 

zarejestrowanej ani jednej sekcji 
turystycznej. Powód? Jest ich kil-
ka. Ale najważniejszy to zmniej-
szenie pomocy państwa. W 2000 
roku była to kwota o 2/3 mniejsza 
niż w 1999, w 2003 zredukowano 
ją jeszcze o 30%. Spadek sekcji i 
członków, a także pieniędzy przy-
niósł również zniżkę ilości orga-
nizowanych imprez turystycznych 
i uczestników. Choć są takie wo-
jewództwa, jak np. Kujawsko-Po-
morskie, gdzie w 2012 roku zorga-
nizowano ponad 2000 imprez tu-
rystycznych (w całym Zrzeszeniu 
ponad 5  800) a uczestniczyło w 
nich ponad 74 tysiące osób.

Jak widać, Krajowe Zrzesze-
nie Ludowe Zespoły Sportowe 
przetrwało kolejny okres ,,burzy 
i naporów” i na początku nowego 
tysiąclecia całkiem dobrze sobie 
radzi. Przystosowało się do istnie-
jących warunków, otoczenia poli-
tycznego i gospodarczego. Potra-
fiło poszukać sprzymierzeńców i 
zreformować swoje struktury.

Dzięki temu sport, zarówno ten 
masowy jak i wyczynowy, w śro-
dowisku wiejskim jeszcze istnieje.

Pierwszy swój medal Lidia Chojecka 
zdobyła na HMŚ w 1997 roku – brąz na 
1500 m

Dariusz Osuch, olimpijczyk 
z Barcelony (1992) i Atlanty (1996), 

wicemistrz Europy z 1995 roku

Katarzyna Klata zdobyła brązowy medal drużynowo na IO w Atlancie (1996)



Przez całą karierę sportową Adam Małysz był zawodnikiem klubu naszego Zrzeszenia 
– KS Wisła w Wiśle (d. KS Wisła Ustronianka)

Aleksandra Klejnowska, pierwszy medal 
zdobyty na arenie międzynarodowej to 
złoto w MŚ w 2001 roku

Katarzyna Pawłowska, trzykrotna 
mistrzyni świata w kolarstwie torowym

Kamil Stoch, dwukrotny złoty medalista 
olimpijski z Soczi (2014)

Kamila Lićwinko, halowa mistrzyni 
świata w skoku wzwyż z 2014 roku



Sport masowy to w Zrzeszeniu jeden z najważniejszych elementów – na różnego rodzaju imprezach sportowych nigdy nie brakuje 
flag LZS – to nasz znak rozpoznawczy i przywiązanie do tradycji

Szkolenie Animatorów do Działania „Aktywny Senior” 2015


