Jubileuszowe
Olimpijskie Biegi Sztafetowe
„Z Czarnowąsów do Rio de Janeiro
(Chełmno)”

15 marca 2016 Czarnowąsy – 17 czerwca 2016 Chełmno

Aby uczcić 70-lecie działalności Ludowych Zespołów Sportowych,
postanowiliśmy pobiegać, czyli zorganizować Jubileuszowe Olimpijskie Biegi
Sztafetowe „Z Czarnowąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)”. Jubileuszowe
sztafety biegały na 23 różnych imprezach sportowych w 14 województwach
od 15 marca do 17 czerwca 2016 roku. Wzięło w nich udział ponad 480 osób.
Zaczęliśmy od gminy Dobrzeń Wielki. Dlaczego właśnie tu? Bo na terenie tej gminy działa
LZS „Swornica” Czarnowąsy – pierwszy oficjalnie zarejestrowany ludowy zespół sportowy.
Rejestracji dokonano 16 marca 1946 roku – datę tę uznaje się jako oficjalną datę powstania
Ludowych Zespołów Sportowych.
Należy jeszcze wyjaśnić drugi człon nazwy naszych biegów. W tym roku w Rio de Janeiro
odbyły się igrzyska olimpijskie. A 17 czerwca w Chełmnie odbywały się XV Igrzyska
Olimpijskie Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tradycja tej
imprezy liczy sobie 56 lat i jest jedyną taką w LZS, a nawet w Polsce. Od 1960 roku, od
igrzysk w Rzymie, co cztery lata ponad 2000 sportowców spod znaku LZS staje do walki
o medale tych igrzysk w ponad 20 dyscyplinach sportowych.
Honorowy start biegu z Czarnowąsów do Dobrzenia Wielkiego odbył się o godz. 10.00. Na
9 kilometrową trasę wybiegło 8 zawodników. W połowie drogi na biegaczy, przy specjalnie
na tę okazję wystawionym drogowskazie z napisem „Rio de Janeiro” oczekiwała grupa rowerzystów, członków klubu rowerowego LZS. Razem dotarli do Zespołu Szkół w Dobrzeniu
Wielkim, gdzie oczekiwała licznie zgromadzona młodzież. W sztafecie olimpijskiej na hali
sportowej wzięło udział 10 sześcioosobowych drużyn (trzy dziewczynki i 3 chłopców).
Kolejne jubileuszowe sztafety biegały na następujących imprezach sportowych:
•• w
 Horyńcu-Zdroju (6-10.04) podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów
w warcabach 100-polowych (woj. podkarpackie),
•• w Zarzeczu (16.04) z okazji Wiosennego Galicyjskiego Turnieju Piłki Ręcznej
(woj.podkarpackie),
•• w Wolborzu (21.04) podczas Mistrzostw Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego
w Biegach Przełajowych,
•• w Ostrzeszowie (24.04) podczas 52. Crossu Ostrzeszowskiego (woj. wielkopolskie),
•• w Iwoniczu (29.04) podczas Wiosennych Biegów Przełajowych (woj. podkarpackie),
•• w Strzelcach Krajeńskich (30.04) podczas „Piątki na Rynku” (woj. lubuskie),
•• w Barcianach (30.04) podczas XXXVI Biegu Bartów im. Jana Liniewskiego
(woj. warmińsko-mazurskie),
•• w Płotach (06.05) podczas Festiwalu Sztafet Olimpijskich (woj. zachodniopomorskie),
•• w Rogoźnicy – Gross Rosen (07.05) z okazji XXX Ogólnopolskich Biegów Przełajowych
„Bieg Pamięci” (woj. dolnośląskie),
•• w Szprotawie (07.05) podczas XVII Mitingu Lekkoateletycznego „Bolesława Chrobrego
i Ottona III” (woj. lubuskie),
•• w Grajewie (07.05) z okazji XVIII Międzynarodowego Ulicznego „Biegu Wilka”
(woj. podlaskie),
•• w Nowym Dworze Gdańskim (09.05. Stutthof ) podczas Olimpijskich Biegów
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Sztafetowych im. Pamięci Narodowej (woj. pomorskie),
•• w Kołczynie (14.05) podczas Kołczyńskich Biegów Przełajowych (woj. lubuskie),
•• w Trzebuskach (16.05) podczas XVI Miejsko-Gminnego Turnieju Piłki Nożnej „Piłkarska
Kadra Czeka” (woj. podkarpackie),
•• na Błoniach w Krakowie (19.05) podczas Małopolskich Wiosennych Biegów
Przełajowych (woj. małopolskie),
•• w Kostowcu (19.05) z okazji Wiosennych Biegów Przełajowych (woj mazowieckie),
•• w Dziwnowie (25.05) podczas XVII Olimpijskiej Majówki (woj. zachodniopomorskie),
•• w Nowinach Wielkich (01.06) podczas „Biesiadorajdy” (woj. lubuskie),
•• we Wschowej (04.06) podczas Ogólnopolskich Biegów Memoriałowych im. Marka
Kozaczka (woj. lubuskie),
•• w Konopiskach (11.06) podczas Spartakiady Gmin Powiatu Częstochowskiego
połączonej z wojewódzkimi uroczystościami 70-lecia LZS (woj. śląskie),
•• w Żelistrzewie (11.06) podczas Wojewódzkich Igrzysk LZS (woj. pomorskie).
17 czerwca o godz. 19.00 na Stadionie Miejskim w Parku Słowackiego w Chełmnie odbyła się
ceremonia otwarcia XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa KujawskoPomorskiego. Jej ważnym elementem było zapalenie znicza olimpijskiego. Tradycją już jest,
że ogień olimpijski zapala się na Mysiej Wieży w Kruszwicy. Tak było i tym razem – uroczystość odbyła się 15 czerwca. Następnie ogień dotarł do Chełmna, gdzie przechowywano
go w miejskim Ratuszu. 17 czerwca dwie lekkoatletki – Magdalena Jezierska i Marzena
Raniszewska – zapaliły od niego pochodnie i pobiegły na stadion, po drodze dołączyło do
nich 9 innych biegaczy. Zapalenia znicza na stadionie dokonała Marzena Raniszewska. Nasze
jubileuszowe sztafety dobiegły do Rio de Janeiro!
W sztafetach jubileuszowych biegało dwoje olimpijczyków, inni byli gośćmi honorowymi i wręczali okolicznościowe medale uczestnikom sztafet. W Czarnowąsach w sztafecie
uczestniczyły Barbara Niewiedział – paraolimpijka z Sydney i Londynu i Maria Żabińska
(Kornek) – uczestniczka IO w Moskwie, gościem był Janusz Trzepizur, olimpijczyk z Moskwy;
w Konopiskach gościem była Ewa Dederko, olimpijka z Pekinu; w Kołczynie Dariusz
Goździak, olimpijczyk z Barcelony i Tomasz Kucharski, olimpijczyk z Aten i Sydney;
w Nowinach Wielkich Ewa Kuls, olimpijka z Soczi; w Wolborzu Piotr Stępień, olimpijczyk z Barcelony; w Barcianach Zenon Licznerski, olimpijczyk z Montrealu i Moskwy;
w Ostrzeszowie Marian Sypniewski, olimpijczyk z Barcelony i Moskwy, Mariusz Kubiak,
olimpijczyk z Moskwy oraz Urszula Włodarczyk, dyrektor departamentu w MSiT, olimpijka
z Barcelony, Atlanty i Sydney; w Dziwnowie Wojciech Matusiak, olimpijczyk z Meksyku;
w Strzelcach Krajeńskich Paweł Czapiewski, olimpijczyk z Pekinu.
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Jubileuszowe Olimpijskie Biegi Sztafetowe „Z Czarnowąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)”
oraz niniejsza publikacja zostały dofinansowane ze środków MSiT
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