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Drogie Młode Piłkarki,
Szanowni Państwo!

Spotykamy się na szesnastym już Finale Ogólnopolskiego Turnieju LZS „Piłkarska Kadra 
Czeka” Dziewcząt. Tym razem gościny naszemu turniejowi udzieliło piękne miasto Zamość.

Gdy w 2001 roku zdecydowaliśmy, by obok turnieju dla chłopców organizować także 
turniej piłkarski dla dziewcząt, wielu wątpiło w sukces tego przedsięwzięcia. Mówiono, 
że w Polsce piłka nożna kobiet jest mało popularna, a jednak udało się. Co roku zwiększa 
się ilość drużyn startujących w tych zawodach. Brawo dziewczęta! Tym bardziej że 
wiele uczestniczek naszego turnieju było lub jest reprezentantkami Polski w kadrach od 
seniorskiej do U-15. Mam nadzieję, że Wy także pójdziecie w ich ślady.

Rozgrywacie turniej, gdy w dalekim Rio de Janeiro ponad 10 tys. sportowców walczy 
o najbardziej cenione w świecie sportu medale olimpijskie. Wiem, że jak oni tam, tak Wy 
tu na boiskach w Zamościu stworzycie niezapomniane widowisko, pokazując maksimum 
swoich możliwości i zachwycicie swoją grą kibiców.

Życzę Wam, byście spełniły swoje marzenia i by finał ten stał się początkiem Waszej 
wspaniałej, piłkarskiej kariery. Wiem jednak, że nie wszystkie z Was uczynią grę w piłkę 
nożną swoim zawodem, ale z pewnością lata spędzone na treningach i boisku wspominać 
będziecie jako największą przygodę w swoim życiu.

Organizatorom i gospodarzom życzę pełnej satysfakcji z przeprowadzonego turnieju 
i dziękuję za trud włożony w jego przygotowanie.

Przewodniczący Rady Głównej  
Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
Władysław Kosiniak-Kamysz
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Finalistki XVI Ogólnopolskiego Turnieju 
LZS Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”  
– Zamość 2016

1. UKS Bielawianka woj. dolnośląskie

2.  Gimnazjum im. J. Pawła II  w 
Miączynie

woj. lubelskie

3. Zespół Szkół w Regnowie woj. łódzkie

4. LKS Naprzód Sobolów woj. małopolskie

5. LUKS Sportowa Czwórka Radom woj. mazowieckie

6. LKS Rolnik Biedrzychowice woj. opolskie

7.  MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna woj. podkarpackie

8. UKS Orkan Poświętne woj. podlaskie

9. GOSRiT Luzino woj. pomorskie 

10. LUKS Wisła Nowy Korczyn woj. świętokrzyskie

11. GLKS LZS Wikielec woj. warmińsko-mazurskie

12. KKPK Medyk Konin woj. wielkopolskie 
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Piłka nożna kobiet jest w Polsce dużo mniej popularna niż ta w wydaniu męż-
czyzn. Choć jako ciekawostkę można podać, że w Polsce panie grały już w piłkę 
nożną na początku XX wieku, a w 1921 roku w Poznaniu utworzono pierwszy 
w historii kobiecy zespół piłkarski. W roku 1971 w Gdyni z inicjatywy Romana 
Bieszke powstał TKKF Checz. Trzy lata później w Sosnowcu powstała sekcja piłki 
nożnej kobiet przy drużynie Czarnych. W 1975 roku odbyły się pierwsze nieofi-
cjalne mistrzostwa Polski seniorek, w których triumfowała drużyna Checz Gdynia. 
W 1979 roku utworzono Komisję do Spraw Piłki Nożnej Kobiet, a od jesieni posta-
nowiono organizować Mistrzostwa Polski. Triumfatorkami ich pierwszej edycji 
zostały Czarne Sosnowiec, które pięć lat później wywalczyły również premierowy 
Puchar Polski. Obecnie w Polsce uprawia piłkę nożną ponad 8 tysięcy kobiet, 
ok. 80 procent z nich nie przekroczyło 19 roku życia (gdzie nam co prawda do 
Niemiec, tam jest prawie milion piłkarek).
Pod koniec lat 90. XX wieku przy piłkarskich klubach LZS zaczęły powstawać 
sekcje kobiece. Piłka stawała się też coraz bardziej popularna w szkołach. Krajowe 
Zrzeszenie LZS postanowiło więc wprowadzić do swojego programu turniej pił-
karski dziewcząt do lat 15. 
W 2001 roku rozegrano I Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska 
Kadra Czeka” Dziewcząt, który odbył się w Lubartowie. Na wszystkich szcze-
blach wystartowało w nim 400 drużyn z 16 województw. W finale centralnym, 
który poprzedziły cztery finały makroregionalne, znalazło się 7 drużyn. Pierwszy 
turniej wygrały piłkarki z GLKS Zryw Książki, woj. kujawsko-pomorskie, których tre-
nerem był Paweł Borkowski, świeżo wówczas upieczony absolwent AWF. Drugie 
miejsce zajął UKS Tramp Ba bo rów, woj. opol skie. 
Kolejny turniej (2002) odbył się w Kowalewie Pomorskim. Tytuł obroniły piłkarki 
„Zrywu”. W tym turnieju w eliminacjach startowało ponad 700 drużyn z 16 woje-
wództw, w finale startowało 8 zespołów.
Finał trzeciego (2003) i czwartego (2004) turnieju odbył się w Słubicach – w eli-
minacjach startowało (w każdym z turniejów) ponad 800 drużyn z 16 wojewódz-
twa, a w finale centralnym 8 drużyn. III turniej wygrały piłkarki LZS Tęcza Kiekrz 
Kozłówki, a IV – KKPK Medyk Konin.
Piąty turniej (2005) odbył się w Miejskiej Górce – w eliminacjach startowało 
ponad 600 drużyn z 16 województw. W finale centralnym walczyło 8 drużyn – 
ponownie wygrał KKPK Medyk Konin.
Na szósty turniej finalistki przyjechały do Konina. W eliminacjach wystartowało 
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Historia Turnieju LZS „Piłkarska Kadra 
Czeka” Dziewcząt
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ponad 500 zespołów z 15 województw. Turniej, w którym startowało 8 drużyn, 
wygrały po raz trzeci z rzędu zawodniczki KKPK Medyk Konin.
W latach 2007-2009, głównie ze względów finansowych, w finale centralnym 
startowały tylko cztery drużyny. Ilość startujących w eliminacjach zespołów nie 
zmniejszyła się mimo tego ograniczenia – i tak w 2007 roku o prawo udziału 
w finale walczyło 700 drużyn z 14 województw, w 2008 – 500 drużyn z 15 woje-
wództw a 2009 roku ponad 900 z 13 województw. W tych latach finał centralny 
odbywał się w Słubicach. Siódmy finał wygrała drużyna KS Michałowo, ósmy 
UMKS Ostrowia Ostrówek a dziewiąty LUKS Ecoren Ziemia Lubińska.
W dziewiątym turnieju III miejsce zajęła drużyna KKPK Medyk Konin, w jej składzie 
grała jedna z najlepszych obecnie piłkarek w Polsce Ewa Pajor, która została kró-
lową strzelców. Turniej żonglerki piłką na tym turnieju wygrała inna zawodniczka 
Medyka, dziś też robiąca reprezentacyjną karierę, Katarzyna Konat. Ale najlepszą 
wtedy piłkarką wybrano Małgorzatę Barbasiewicz z UKS Andrusy Lipnik.
W 2010 roku dziesiąty turniej odbył się w Prószkowie k. Opola. W eliminacjach 
startowało ponad 400 drużyn z 11 województw. W finale centralnym o zwycię-
stwo walczyło 7 zespołów. Wygrały „Medyczki” z Konina. Najlepszą bramkarką 
tego turnieju była zawodniczka z Konina Agnieszka Gizler, która później grała 
m.in. we włoskim zespole RES Roma Calcio. Najlepszą zawodniczką wybrano 
Magdalenę Szaj z Gimnazjum w Barczewie, która w latach 2014-2016 grała 
w niemieckim Turbine Poczdam. Najaktywniejszą zawodniczką wybrano Agatę 
Sobkowicz z LKS Rolnik Biedrzychowice, podstawowa później zawodniczka 
„Rolniczek”, która od 2016 r. gra bdzie w AZS Wabrzych.
XI turniej (2011) odbył się w Grudziądzu. Od tego roku postanowiono, tak jak 
u chłopców, że prawo startu w finale centralnym mają zwycięzcy finałów woje-
wódzkich. Przyjechało 11 drużyn. W eliminacjach startowało ich ponad 500 z 12 
województw. Turniej wygrała drużyna UKS Sparta Daleszyce. Królową strzelców 
została Natalia Klyta z ISD AJD Częstochowa.
XII turniej odbył się w Siedlcach, startowało 13 drużyn. Ponownie „na tronie zasia-
dła” drużyna Medyka Konin. W eliminacjach startowało ponad 400 drużyn z 13 
województw. Najlepszą zawodniczką turnieju została Ewa Sobolewska a królową 
strzelców Sylwia Matysik – obie z Medyka Konin.
Kolejny turniej (XIII) odbył się w Prószkowie k. Opola. W 2013 roku w finale cen-
tralnym startowało 13 drużyn – i znowu najlepsze były „medyczki”. W eliminacjach 
startowało ponad 500 drużyn z 14 województw. Najaktywniejszą zawodniczką 
została Aleksandra Dubiel z Rolnika Biedrzychowice, królową strzelców Natalia 
Rabiega, najlepszą zawodniczką Edyta Bator Tygryski Świętochłowice. 
XIV turniej odbył się ponownie w Prószkowie k. Opola. W eliminacjach startowało 
ponad 600 drużyn, w finale uczestniczyło tylko 12. Wygrał znowu Medyk. Królową H
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Reprezentacja A

Natalia Pakulska (pomoc), Anna Szymańska (bramka), Patrycja Balcerzak (pomoc), 
Aleksandra Sikora (obrona) Katarzyna Daleszczyk (pomoc), Paulina Dudek (pomoc) 
– wszystkie KKPK Medyk Konin, Ewa Pajor (atak) – wychowanka KKPK Medyk Konin, 
obecnie Vfl Wolfsburg.

Reprezentacja U-19

Wiktoria Marszewska (obrona), Marta Fil (obrona), Jagoda Sapor (bramka), Monika 
Sowalska (bramka) – wszystkie KKPK Medyk Konin,

Reprezentacja U-17

Weronika Helińska (obrona), Faustyna Sikorska (atak), Natalia Rabiega (pomoc), 
Aleksandra Stasiak (obrona), Joanna Węcławek (pomoc) – wszystkie KKPK Medyk 
Konin,

Reprezentacja U-15

Zofia Buszewska, Maria Jakubowska, Kinga Kozak, Alicja Piechocka – wszystkie KKPK 
Medyk Konin

Członkinie kadry narodowej z klubów LZS
w poszczególnych reprezentacjach

strzelców została Aleksandra Witczak, a najlepszą zawodniczką Marta Fil – obie 
z Medyka. Jubileuszowy XV turniej, po raz czwarty z rzędu wygrały „Medyczki”. 
Królową strzelców została Paulina Wołczyńska z LUKS Sportowa Czwórka 
Radom, najlepszą zawodniczką Joanna Węcławek, najlepszą bramkarką Karolina 
Fiedorowicz – obie KKPK Medyk Konin, najaktywniejszą zawodniczką – Paulina 
Procyszyn LKS Rolnik Biedrzychowice.
W sumie w piętnastu turniejach startowało ponad 8800 drużyn. 14 razy w tur-
nieju startowała drużyna KKPK Medyk Konin i... aż osiem razy wygrywała.
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Kompleks boisk OSiR ul. Królowej Jadwigi 8

FINAŁU CENTRALNEGO – Zamość 2016Program

15.08. (poniedziałek)

do godz. 17.00 

godz. 17.30 – 19.00 

godz. 20.00

 

przyjazd uczestników 

kolacja 

odprawa techniczna, weryfikacja dokumentów  

– Hotel Renesans Zamość ul. Grecka 8

16.08. (wtorek)

godz. 9.15 

godz. 10.30 – 14.00 

godz. 16.30 – 18.00

godz. 19.30 – 22.00

 

uroczyste otwarcie turnieju

mecze eliminacyjne

mecze eliminacyjne

program towarzyszący

17.08 (środa)

godz. 9.30 – 14.00 

godz. 16.00 – 19.00

godz. 20.00 – 21.30

 

mecze eliminacyjne  

mecze eliminacyjne

zajęcia szkoleniowe

18.08 (czwartek)

godz. 9.30 – 20.00 

godz. 15.00

program turystyczny, zajęcia szkoleniowe 

wyjazd drużyn, które zajęły III i IV miejsce w grupie

19.08. (piątek)

godz. 9.30 – 12.45 

godz. 15.30 – 17.00

ćwierćfinały 

ćwierćfinały

20.08. (sobota)

godz. 11.15 – 15.30. 

godz. 17.30 – 19.00

21.08. (niedziela)

godz. 10.30 

godz. 12.00

godz. 13.00

mecze o 5-6, 7-8 miejsce

mecz o miejsce 3-4

mecz finałowy 

uroczyste zakończenie turnieju

obiad, wyjazd drużyn
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2001
1.  GLKS „Zryw” Książ ki, woj. ku jaw sko -p omo rskie
2.  UKS „Tramp” Ba bo rów, woj. opol skie
3.  WLKS „Kmi cic” Czę sto cho wa, woj. ślą skie
4.  LUKS Księ ży no, woj. pod la skie
5.  UKS „Lesz ko” Lesz ko wi ce, woj. lu bel skie
6.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie
7.  UKS „Żak” Krze szy ce, woj. lu bu skie

2002
1.  GLKS „Zryw” Książ ki, woj. ku jaw sko -p omo rskie
2.  LZS „Tę cza” Kietrz Ko złów ki, woj. opol skie
3.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie
4.  UKS „Lesz ko” Lesz ko wi ce, woj. lu bel skie
5.  UKS „Kadetki” Miedżno, woj. śląskie
6.  LZS „Sparta” Mochowo, woj. mazowieckie
7.  Gimnazjum Krzeszyce, woj. lubuskie
8.  Gimnazjum Chmielnik, woj. świętokrzyskie

2003
1.  LZS „Tę cza” Kietrz Ko złówki, woj. opol skie
2.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie
3.    UKS „Orion” Ru da, woj. ku jaw sko-po mor skie
4.  LZS „Or lę ta” Mo cho wo, woj. ma zo wiec kie
5.  LZS „Gam bit” Misz ko wi ce, woj. dol no ślą skie
6.  UKS Pińczyn, woj. pomorskie
7.  UKS „Lesz ko” Lesz ko wi ce, woj. lu bel skie
8.  Gim na zjum w Prom ni ku, woj. świę to krzy skie

2004
1.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie
2.  LUKS „Promień” Mosty, woj. zachodniopomorskie
3.  LUKS „Zie mia Lu biń ska” Lu bin, woj. dol no ślą skie
4.  PUKS „Tę cza” Osiek n. Wi słą, woj. ku jaw sko -p omo rskie
5.  LZS „Tę cza” Kietrz Ko złów ki, woj. opol skie
6.  LPKS „Pio nier” Ho le szów, woj. lu bel skie
7.  PLKS „Ra zem” Da le szy ce, woj. świę to krzy skie
8.  Gim na zjum w Kle osi nie, woj. pod la skie

2005
1.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie 
2.  PUKS „Tę cza” Osiek n. Wi słą, woj. ku jaw sko -p omo rskie
3.  LUKS „Gol” Czę sto cho wa, woj. ślą skie
4.  UKS „Dy stans” Niedź wia da, woj. lu bel skie
5.  LUKS „Zie mia Lu biń ska” Lu bin, woj. dol no ślą skie
6.  MGOK SiR So ko łów, woj. pod kar pac kie
7.  UKS „Fa la” Szczu to wo, woj. ma zo wiec kie
8.  LUKS „Promień” Mosty, woj. zachodniopomorskie

2006
1.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie 
2.  LUKS „Promień” Mosty, woj. zachodniopomorskie
3.  KS Mi cha ło wo, woj. pod la skie
4.  Gimnazjum Rozprza, woj. łódzkie
5.  LUKS „Gol” Czę sto cho wa, woj. ślą skie
6.  UKS „Fa la” Szczu to wo, woj. ma zo wiec kie
7.  LKS „Bizon” Medyka, woj. podkarpackie
8.  ULPKS „Re kord” Sła wa ty cze, woj. lu bel skie

2007
1.  KS Mi cha ło wo, woj. pod la skie
2.  UMKS Ostrowia Ostrówek, woj. łódzkie 
3.  UKS „Dy stans” Niedź wia da, woj. lu bel skie
4.  KKPK „Me dyk” Ko nin, woj. wiel ko pol skie

2008
1.  UMKS Ostrowia Ostrówek, woj. łódzkie 
2.  GLKST Tytan Wisznice, woj. lubelskie
3.  KS Mi cha ło wo, woj. pod la skie
4.  UKS Andrusy Lipnik woj. małopolskie

2009

1.  LUKS ECOREN Ziemia Lubińska, woj. dolnośląskie
2.  UKS ANDRUSY Lipnik, woj. małopolskie
3.  KKPK „Medyk" Konin, woj. wielkopolskie
4.  UKS Orlik Burkat, woj. warmińsko-mazurskie

Finalistki Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt  
w latach 2001-2009
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Finalistki Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt 
w latach 2010-2015

2010
1.  KKPK „Medyk” Konin, woj. wielkopolskie
2.  LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie
3.  GLKS Tytan Wisznice, woj. lubelskie
4.  Gimnazjum Nr 1 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
5.  KS Michałowo, woj.podlaskie
6.  Gimnazjum w Drobinie, woj. mazowieckie
7.  LKS Odrzanka Dziergowice, woj. opolskie

2011
1.  UKS Sparta Daleszyce, woj. świętokrzyskie
2.  ISD AJD Częstochowa, woj. śląskie
3.  UKS Victoria Gaj, woj. małopolskie
4.  UKS Orion Gminy Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
5.  Gimnazjum w Rutkach, woj. podlaskie
6.  Gimnazjum w Drobinie, woj. mazowieckie
7.  Gimnazjum Boguszów Gorce, woj. dolnośląskie
8.  Gimnazjum w Starym Zamościu, woj. lubelskie

2012
1.  KKPK Medyk Konin, woj. wielkopolskie
2.  LKS Szczyt Boguszów Gorce, woj. dolnośląskie
3.  LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie
4.  UKS Sparta Daleszyce, woj. świętokrzyskie
5.  LKS Naprzód Sobolów, woj. małopolskie
6.  GOSRiT Luzino, woj. pomorskie
7.   LUKS „Sport z Kulturą” ZSO Wydyminy,

woj. warmińsko-mazurskie
8.  UKS Watra Gidle, woj. łódzkie

2013
1. KKPK Medyk Konin, woj. wielkopolskie
2. LUKS „Sportowa Czwórka” Radom, woj. mazowieckie 
3.  LKS Rolnik Biedrzychowice-Głogówek, woj. opolskie
4.  Akademia Piłkarska „Tygryski” Świętochłowice,  

woj. śląskie
5.  LUKS „Sport z Kulturą” ZSO Wydyminy, 

woj. warmińsko-mazurskie
6.  LKS – Szkółka Piłkarska Szczyt Boguszów Gorce, 

woj. dolnośląskie
7. LKS Wierzchowiska, woj. lubelskie 
8. LUKS Wisła Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie

2014
1. KKPK Medyk Konin, woj. wielkopolskie
2. LUKS „Sportowa Czwórka” Radom, woj. mazowieckie 
3. LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie
4.  LKS – Szkółka Piłkarska Szczyt Boguszów Gorce, 

woj. dolnośląskie
5. LUKS Wisła Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie 
6. KS Stal Radomsko, woj. łódzkie 
7. LKS Naprzód Sobolów, woj. małopolskie
8. LZS GOSRiT Luzino, woj. pomorskie

2015
1. KKPK „Medyk” Konin (woj. wielkopolskie)
2. LKS „Rolnik” Biedrzychowice (woj. opolskie)
3. LUKS „Sportowa Czwórka” Radom (woj. mazowieckie)
4. LKS „Naprzód” Sobolów (woj. małopolskie)
5. LZS GOSRiT Luzino (woj. pomorskie)
6. MLKS „Polonia” Środa Śląska (woj. dolnośląskie)
7. KS „Techform Orzeł” Wólka Niedźwiedzka (woj. 
podkarpackie)
8. Gimnazjum w Strzybodze (woj. łódzkie)
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Urodziła się 3 grudnia 1996 roku. Pochodzi 
z Pęgowa koło Uniejowa, a trenowanie piłki 
nożnej rozpoczynała w Orlętach Wielenin. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej przeniosła się 
do Konina, gdzie rozpoczęła treningi w Medyku 
Konin. 14 kwietnia 2012 roku zadebiutowała 
w Ekstralidze, wchodząc do gry w 55. minu-
cie meczu przeciwko drużynie AZS PSW Biała 
Podlaska (3:0). W swym debiucie strzeliła dwie 
bramki, pierwszą dwie minuty po wejściu na 
boisko. Była najmłodszą piłkarką, jaka kiedykol-
wiek zagrała w Ekstralidze (miała wówczas 15 lat 
i 133 dni). Aby móc wystąpić w tym spotkaniu 
potrzebne było specjalne pozwolenie od PZPN, 
gdyż przepisy zezwalają na grę zawodniczkom, 
które ukończyły 16 lat. W sezonie 2012/2013 
zdobyła z zespołem Medyka Konin Puchar Polski. W meczu finałowym przeciw-
ko RTP Unii Racibórz, wygranym 2:1, strzeliła obie bramki dla swojej drużyny. 
Na rozegranych w czerwcu 2013 roku Mistrzostwach Europy do lat 17 piłkarka 
zdobyła wraz z reprezentacją Polski U-17 złoty medal. 9 października otrzymała 
nagrodę UEFA Under-17 Golden Player dla najlepszej piłkarki w Europie do lat 
17. W sezonach 2013/2014 i 2014/2015 z Medykiem Konin zdobyła Mistrzostwo 
i Puchar Polski. W czerwcu 2015 podpisała dwuletni kontrakt z VfL Wolfsburg. 
Ewa jako 13-latka grała w finale „PKCz” w 2009 roku, kiedy to KKPK Medyk Konin 
zajął trzecie miejsce.

Ambasador Turnieju  
„Piłkarska Kadra Czeka” Dziewcząt – Ewa Pajor

2000/2001 – 16 województw

2001/2002 – 16 województw

2002/2003 – 16 województw

2003/2004 – 16 województw

2004/2005 – 16 województw

2005/2006 – 15 województw

2006/2007 – 14 województw

2007/2008 – 15 województw

2008/2009 – 13 województw 

2009/2010 – 11 województw

2010/2011 – 12 województw

2011/2012 – 11 województw

2012/2013 – 14 województw

2013/2014 – 13 województw

2014/2015 – 14 województw
2015/2016 – 15 województw

Ilość województw uczestniczących w „PKCz” dziewcząt
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Zamość – perła renesansu, Padwa Północy

Krajowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe 

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

www.lzs.pl

Zamość zawdzięcza swe powstanie spotkaniu dwóch niezwykłych ludzi – 
kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego z architektem Bernardem 
Morando. Ten pierwszy chciał w szczerym polu wybudować miasto, ten drugi 
wiedział, jak to zrobić. Przez 25 lat współpracy ci dwaj „marzyciele” stworzyli 
wspaniałe dzieło, które w niewiele zmienionym kształcie przetrwało do dziś. 
10 kwietnia 1580 roku, Jan Zamoyski, hetman i kanclerz wielki koronny, wydał 
akt fundacyjny Zamościa. W 1605 roku miasto było gotowe. Powstało wiele 
wspaniałych budowli, rynek z ratuszem i pięknymi kamienicami, kolegiata 
rzymsko-katolicka, cerkiew, kościół ormiański i synagoga, budynki Akademii 
Zamoyskiej, którą hetman założył w 1595 roku – profesorowie i studenci ściągali 
do niej z najdalszych zakątków Europy. W 1619 roku zakończono budowę 
fortyfikacji. W 1821 roku Zamoyscy, po 240 latach władania miastem, przekazali 
Zamość na rzecz skarbu państwa. W 1990 roku historia zatoczyła koło – Zamoyscy 
wrócili do rządzenia „swoim” miastem. Wtedy to syn ostatniego ordynata Jana, 
Marcin Zamoyski został prezydentem miasta. 
Dziś Zamość liczy ok. 70 tysięcy mieszkańców i jest największym ośrodkiem 
kulturalnym, turystycznym i edukacyjnej południowej Lubelszczyzny. W 1992 
roku zamojskie Stare Miasto wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO.

Zapraszamy na XIX Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
Tarnowo Podgórne 26-28.08.2016


