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Przypomnijmy jeszcze, że w 16 Kongresach 
Sportu Powszechnego wzięło udział blisko 
5 tysięcy uczestników – samorządowców, 
nauczycieli w-f, trenerów, przedstawicieli 
związków sportowych i organizacji poza-
rządowych. Na kongresach mówiono przede 
wszystkim o braku wspólnej strategii roz-
woju sportu samorządów lokalnych i MSiT, 
o problemach z wykorzystaniem istnieją-
cej infrastruktury sportowej, o braku tzw. 
programów miękkich i współpracy między 
szkołami, klubami i związkami sportowymi. 
Kongresy pozwoliły na dokonanie głębokiej 
diagnozy problemów i ograniczeń. Mówiąc 
na Kongresach o planowanych reformach 
minister Joanna Mucha podkreślała, że 
obok zmiany finansowania związków spor-
towych, chce położyć nacisk na diagnostykę 
szkoleniową, podnoszenie kwalifikacji tre-
nerskich, a przede wszystkim na populary-
zację sportu powszechnego i system identy-
fikacji talentów oraz pracy z nimi na etapie 
sportu szkolnego i akademickiego. 

Rozpoczął się także cykl ogólnopol-
skich konferencji urzędów marszałkow-
skich „Sport”. To inicjatywa, której celem 
jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów 
pomiędzy pracownikami urzędów mar-
szałkowskich odpowiedzialnymi za spra-
wy sportu, a także współpraca i wymiana 
doświadczeń związanych z realizacją zadań 
wykonywanych przez samorządy woje-
wódzkie w zakresie sportu. Ale to także 
forum wymiany poglądów na temat działań 
planowanych i realizowanych przez MSiT. 
Pierwsza konferencja odbyła się na początku 
czerwca w Jaworze nad Soliną. Wzięło w 
niej udział 14 samorządów wojewódzkich.
Dokumenty prezentowane na tym spotka-
niu można znaleźć na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego wybierając z menu hasło 
„Sport”. Polecamy ich lekturę.. Poniżej dru-
kujemy fragmenty, dokumentu „Główne kie-
runki...”. Zachęcamy do przeczytania całości.

(...) SPORT POWSZECHNY 
Program „multisport” realizowany  

w formie zajęć pozalekcyjnych

Sytuacja obecna: niska aktywność spor-
towa dzieci i młodzieży (potwierdzona ana-
lizami i badaniami), katastrofalne wyniki 
badań zdrowotnych (...), duża oferta zajęć 

komercyjnych, źle zorganizowane kluby 
sportowe, słaba oferta dla dzieci i młodzieży.

Idea i cel programu
Przeznaczony dla dzieci z klas 4-6, opra-

cowywany przez naukowców z warszawskiej 
AWF, zakładający zwiększenie poziomu 
aktywności, wzrost poziomu cech moto-
rycznych (usprawnienie dzieci), pierwszy 
etap procesu identyfikacji talentów, aktywi-
zacja lokalnych klubów sportowych, mobi-
lizacja samorządu (model finansowania po 
jednej trzeciej MSiT, samorząd wojewódzki 
i gminny), program skierowany do wszyst-
kich dzieci, również tych mniej sprawnych. 

W MSiT została przygotowana oferta 
sponsorska tak, aby część kosztów tych pro-
gramów sfinansować ze środków zewnętrz-
nych. 

(...) SPORT POWSZECHNY 
Systemowa zmiana modelu finansowania 

zadań z zakresu sportu powszechnego 

Dotychczasowy model: sztywno określo-
ne podmioty korzystające z finansowania, 
bardzo luźno określone zakresy finansowa-
nych działań. 

Wady dotychczasowego modelu: setki 
drobnych umów nie realizujących spójnej 
polityki państwa, finansowanie przedsię-
wzięć akcyjnych zamiast systematycznych, 
utrudniona kontrola, brak partnera po stro-
nie samorządu wojewódzkiego. 

Nowy model: elastyczny w zakresie okre-
ślenia podmiotów korzystających z finanso-
wania, dookreślony zakres finansowanych 
działań (programy MSiT), przewaga pro-
gramów zajęć systematycznych, współpraca 
z samorządem wojewódzkim. (...) 

(...) SPORT POWSZECHNY 
Nowa rola Fundacji Rozwoju  

Kultury Fizycznej

W ramach sprawowanego przez MSiT 
obowiązku nadzoru nad FRKF wyznaczono 
jej zadania z zakresu wspierania rozwoju 
sportu w społecznościach lokalnych. 

Główne zadania, których realizacja roz-
poczyna się w roku 2013 dotyczą: rozwoju 
kapitału ludzkiego w sporcie powszechnym, 
zwiększenie efektywnej współpracy pomię-
dzy podmiotami sportowymi a samorząda-
mi lokalnymi, rozwoju lokalnego wolonta-
riatu sportowego. 

Fundacja także angażuje się w nowo-
czesne metody wspierające „dobre rządze-
nie” (...) w sporcie powszechnym poprzez 
prowadzenie konsultacji społecznych (pro-
jekt konsultacji społecznych dotyczących 
wykorzystania przestrzeni wokół Stadionu 
Narodowego – „Wspólny Narodowy”); ani-

mowanie dialogu interesariuszy sportu i 
wspieranie najlepszych praktyk (w ramach 
współtworzonego pierwszego polskiego 
Think Tank'u Sportowego) oraz upowszech-
niania sportu w rożnych grupach społecz-
nych (projekt „Aktywna jesień życia” oraz 
współorganizacja z partnerami w Polsce 
Międzynarodowego Tygodnia Ruchu). (...)

(...) SPORT MŁODZIEŻOWY 
Szkoły i oddziały sportowe,  

szkoły mistrzostwa sportowego 

MSiT zaproponuje Ministerstwu Edukacji 
Narodowej zmiany w zakresie funkcjono-
wania szkół i oddziałów sportowych oraz 
szkół mistrzostwa sportowego: zwiększenie 
liczby godzin obowiązkowych zajęć sporto-
wych, zmiany finansowania, oparcie szko-
lenia sportowego w szkołach mistrzostwa 
sportowego o polskie związki sportowe 

(...) SPORT MŁODZIEŻOWY 
Przekazanie polskim związkom 
sportowym odpowiedzialności  

za szkolenie młodzieżowe 

Uwaga! Projekty reform w polskim sporcie

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało na swojej stronie internetowej dokument pn. Główne kierunki rozwoju 
sportu wyczynowego, młodzieżowego oraz inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w sporcie 
powszechnym. Dokument opatrzono hasłem Pierra de Coubertain „Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic 
nigdy go nie zastąpi”. Dokument ten, to m.in. efekt 16 Kongresów Sportu Powszechnego, które odbyły się od stycznia do 
marca. To także rozszerzenie koncepcji zmian w sporcie wyczynowym i szkoleniu młodzieży, jakie przedstawiła minister 
Joanna Mucha pod koniec stycznia br.
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Tak jakoś bez echa na początku tego 
roku przeszła 150 rocznica (1 styczeń 
1863) urodzin Pierre’a de Coubertin 
pomysłodawcy i realizatora nowożyt-
nych igrzysk olimpijskich. 16 stycznia 
uhonorowano je spotkaniem w Centrum 
Olimpijskim w Warszawie, które zorganizo-
wali: PKOl, Muzeum Sportu i Turystyki oraz 
Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”. 
Odczytano m.in. list otwarty Prezydenta 
MKOl Jacquesa Rogge, oddający hołd 
człowiekowi, który poświęcił życie olim-
pizmowi. Może warto na naszych impre-
zach sportowych przypomnieć sylwetkę i 
uczcić pamięć tego niezwykłego człowie-
ka, któremu co dwa lata (igrzyska letnie i 
zimowe) zawdzięczamy tyle emocji.

Pierre de Coubertin urodził się w Paryżu. 
Po ukończeniu studiów na Sorbonie nie 
chciał podążać drogą typową dla swojej 
sfery – zostać wojskowym lub zaangażować 
się w politykę. Całe dorosłe życie poświęcił 
jednej wielkiej idei – sportowi. W 1892 
roku zaproponował na Sorbonie wzno-
wienie igrzysk olimpijskich, lecz uczest-
nicy kongresu, którzy byli zaproszeni w 
celu uczczenia rocznicy Unii Francuskich 
Stowarzyszeń Atletycznych nie zbyt entuzja-
stycznie przyjęli tę propozycję. 

Nie zniechęciło to de Coubertina, 
który z wielką energią i uporem dopro-
wadził 23 czerwca 1894 roku do utwo-
rzenia Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego, ale nie został jego pierw-
szym przewodniczącym. Niejako w hoł-
dzie dla kolebki antycznego sportu „oddał” 
to stanowisko Grekowi Dimitriosowi 
Bikelasowi. Przekonał on barona, że pierw-
sza olimpiada powinna odbyć się właśnie 
w Helladzie, a nie – jak początkowo chciał 
de Coubertin – w Paryżu. W kwietniu 1896 
roku, Ateny gościły pierwsze nowożytne 
igrzyska, a de Coubertin został drugim 
przewodniczącym MKOl. Sprawował ten 
urząd do 1925 roku, kiedy to wycofał się z 
działania w ruchu olimpijskim, a pracę tę 
nazwał „niedokończoną symfonią”.

Za zasługi dla ruchu olimpijskiego, otrzy-
mał tytuł honorowego prezydenta igrzysk 
olimpijskich. Dzięki jego staraniom przy-
znano MKOl w 1915 r. stałą siedzibę w 
Lozannie, w pałacyku Mon Repos. Baron 
opracował zasady: Karty Olimpijskiej, olim-
pijskiego protokołu, programu otwarcia i 
zamknięcia igrzysk, sformułował olimpij-
skie przyrzeczenie. Na igrzyskach olimpia-
dy 1912 r. w Sztokholmie, występując pod 
podwójnym pseudonimem, zdobył złoty 

medal w konkursie literatury za wiersz „Oda 
do sportu”. Oto jego fragment: O Sporcie, tyś 
jest honorem! Twoje tytuły wcale nie są warte, 
gdy nie są zdobyte drogą uczciwą i w duchu 
pełnej bezinteresowności. Kto doń dochodzi 
wprzód wywiódłszy w pole swych towarzyszy 
sam ponosi szkodę: przylgnie do niego miano 
niegodnego, gdy się postępek potajemny wyda.

Umarł nagle na atak serca, podczas spa-
ceru w genewskim parku, 2 września 1937 
roku, w wieku 75 lat. Zgodnie z jego ostatnią 
wolą został pochowany w Lozannie, a jego 
serce umieszczono wewnątrz marmurowej 
stelli pomnika, wzniesionego ku jego czci 
(26 marzec 1939), w greckiej Olimpii. 

Gratulacje  
dla Tadeusza Tomaszewskiego
13 kwietnia 2013 roku w Warszawie 
obra dowało Walne Zgromadzenie Spra-
wozdawczo-Wyborcze PKOl, które 
wybrało nowy władze. Wśród 60 człon-
ków Zarządu mamy jednego swo-
jego przedstawiciela, Jest nim poseł 
Tadeusz Tomaszewski, przewodniczą-
cy Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. 
Prezesem PKOl ponownie został wybra-
ny Andrzej Kraśnicki.

Obecnie: rozbicie odpowiedzialności za 
zawodnika na dwa rożne podmioty (woje-
wódzkie federacje na etapie sportu młodzie-
żowego i związek sportowy na etapie sportu 
seniorskiego), brak spójności procesu szko-
lenia, słabe wyniki w rywalizacji międzyna-
rodowej seniorów. 

W 2013 roku w pilotażowym progra-
mie wzięło udział 5 związków sportowych. 
Program polegał na objęciu przez związki 
sportowe odpowiedzialności za szkolenie 
młodzieżowe. W 2014 roku program zosta-
nie rozszerzony o sporty ze złotej (kajakar-
stwo, kolarstwo, lekkoatletyka, narciarstwo, 
pływanie, podnoszenie ciężarów, wioślar-
stwo, zapasy, żeglarstwo) i srebrnej grupy 
(biathlon, judo, łyżwiarstwo szybkie, strze-
lectwo sportowe, szermierka, tenis). 

(...) SPORT MŁODZIEŻOWY 
Szkolenie w sporcie młodzieżowym

Obecnie: kilka sztywnych programów 
ministerialnych, nieefektywne formy finan-
sowania. 

Po przejęciu przez związki odpowiedzial-
ności za szkolenie grup młodzieżowych: 
przygotowanie indywidualnych programów 
szkoleniowych dla najzdolniejszych zawod-
ników wraz z opracowaniem ścieżki roz-
woju dla każdego z nich, monitorowanie 
treningu i osiąganych wyników, w kolejnych 

miesiącach: wprowadzenie tzw. Paszportu 
Zawodnika dla wszystkich zawodników 
objętych szkoleniem. 

SPORT WYCZYNOWY 
Szkolenie centralne

Obecnie: realizowane najczęściej w COS 
lub na zgrupowaniach zagranicznych, 
zawodnicy spędzają nawet 300 dni w roku 
oderwani od swojego miejsca zamieszkania, 
edukacji lub pracy, rodziny. 

MSiT zaproponuje związkom sportowym 
przekierowanie części szkolenia centralnego 
do dużych aglomeracji, każdy związek spor-
towy wskaże kilka lokalizacji dla szkolenia 
centralnego, szkołom wyższym z tych miast 
MSiT zaproponuje podpisanie umowy 
zakładającej prowadzenie m.in. szkolenia 
centralnego, zakwaterowania zawodników 
w ich ośrodkach, w ten sposób powstanie 
dodatkowa sieć ośrodków szkolenia central-
nego. (...)

SPORT WYCZYNOWY 
Pozostałe działania w sporcie 

wyczynowym:

Podział środków finansowych w systemie 
sportu musi opierać się na bardziej profesjo-
nalnych zasadach niż to ma miejsce obecnie. 
Musi zawierać w sobie procedury monitoro-

wania i ewaluacji prowadzonego szkolenia 
oraz zawierać czytelne zasady reakcji. MSiT 
dokonuje obecnie przeglądu rozwiązań 
funkcjonujących na świecie i zaproponuje 
model spójny z pozostałymi częściami pol-
skiego systemu. (...)

(...) W tym roku zostanie zmienio-
ny kalendarz związany z finansowaniem 
związków. Konkursy zostaną ogłoszone w 
październiku, składanie ofert i rozstrzygnię-
cie zostanie zaplanowane tak, aby można 
było przelać środki finansowe na początku 
stycznia. 

INWESTYCJE 

Program inwestycji strategicznych dla 
sportu zostanie zmieniony tak, aby przede 
wszystkim finansować inwestycje w miej-
scach, gdzie prowadzone będzie szkolenie 
centralne (...)

Otwarty został pilotażowy program 
remontowy skierowany do małych klubów. 

Otwarty został również program inwesty-
cji przyszkolnych. 

2013  r o k i e m  Pi e r r e 'a  d e  Co u b e r t i n  w  P KO l  –  p r z y ł ą c z my  s i ę !
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Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
 Poznań 2013  Zapasy St yl  Klasyczny Mężcz yzn

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Zamość 2013  Zapasy Kobiet
W dniach od 22 do 24 marca br. w Zamościu odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Zapasach Kobiet w kategorii juniorek  
i kadetek. Na starcie stanęło 48 kadetek i 48 juniorek, reprezentujących 19 klubów z całej Polski.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i KS Agros Zamość. Impreza 
otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Zamojski klub przy 
organizacji mistrzostw współpracował z 
WZ LZS w Lublinie, Lubelskim Związkiem 
Zapaśniczym w Chełmie, Miastem Zamość 
oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym 
nr 5 w Zamościu, w siedzibie którego 
odbyły się zawody. Krajowe Zrzeszenie 
LZS na mistrzostwach reprezentował Józef 
Poterucha, wiceprzewodniczący RG KZ 
LZS.

Bezapelacyjny sukces w mistrzostwach 
odniosły reprezentantki Cementu Gryfu 
Chełm, które zdobyły 12 medali w grupie 
kadetek i 10 w kategorii juniorek, co oczy-
wiście przyniosło im zdecydowane zwy-
cięstwo zarówno w punktacji łącznej, jak i 
grupach wiekowych.

Klasyfikacja klubowa kadetki – 1. 
Cement Gryf Chełm, 2. Agros Żary, 3. 
Suples Kraśnik

Klasyfikacja klubowa juniorki – 1. 
Cement Gryf Chełm, 2. Sobieski Poznań, 3. 
WLKS Siedlce Iganie Nowe.

W zasadzie od marca do maja odbyły 
się mistrzostwa Polski w zapasach kobiet 
we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Ostatnie jak zwykle były mistrzostwa senio-
rek, które odbyły się 12 maja w Środzie 
Wlkp. Startowało 66 zawodniczek z 27 klu-
bów. I znowu sukces odniosły zawodnicz-
ki z Chełma, które wygrały drużynowo. 
Zdobyły 1 złoty (Katarzyna Krawczyk), 1 
srebrny (Weronika Maleszka) i 3 brązowe 
medale (Angelika Głąb, Karolina Krawczyk, 
Monika Kędrak). W sumie zapaśniczki z 
naszych klubów zdobyły 3 złote medale 
(Julita Omelusik Heros Czarny Bór, Daria 
Osocka Agros żary), 1 srebrny i 8 brązowych 
(Anita Zdrodowska ZKS Koszalin, Paula 
Kozłow Dąb Brzeźnica, Ilona Omelusik 
Heros Czarny Bór, Paulina Kontna KS 
Koronowo i Katarzyna Mądrowska Feniks 
Stargard Szcz.). 

W dniach od 31 maja do 2 czerwca br. 
w Poznaniu odbyły się się Mistrzostwa 
Zrzeszenia LZS w Zapasach w Stylu 
Klasycznym młodzieżowców i kade-
tów. Głównym organizatorem mistrzostw 
było Krajowe Zrzeszenie LZS, bezpośred-
nim KS Sobieski Poznań, przy współpracy 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. Impreza 
dofinansowana została przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Krajowe Zrzeszenie LZS 
reprezentował na mistrzostwach Krzysztof 
Piasek, sekretarz RG KZLZS. A zawody 
odbyły się w pięknej hali klubu Sobieski.

W turnieju wystartowało 86 kadetów i 53 

juniorów/młodzieżowców. Wśród kadetów 
największe „powodzenie” miała kategoria 69 
kg, w której wystartowało 17 zawodników, 
wśród juniorów/młodzieżowców najwięcej 
zapaśników walczyło o tytuł mistrzowski w 
kategorii 74 kg – również 17. 

Klasyfikację drużynową kadetów wygrał 
AKS Piotrków Tryb., jego 14 startujących 
kadetów zdobyło 51 pkt, przed Orlikiem 
Wierzbica, dla którego 6 zapaśników zdo-
było 41 pkt, trzeci był Sobieski Poznań – 10 
kadetów i 34 punkty (startowali zawodnicy 
16 klubów). 

Wśród juniorów/młodzieżowców najlep-

Mistrzynie LZS – kadetki
38 kg – Julita Marszał – Sobieski Poznań
40 kg –  Dorota Kopyść – Armaty Stoczek 

Łukowski
43 kg –  Alicja Piersa – Cement Gryf 

Chełm
46 kg –  Monika Kiełb – Cement Gryf 

Chełm
49 kg – Beata Kośla – Suples Kraśnik
52 kg – Jolanta Świeczak – Cement Gryf 

Chełm
56 kg –  Alicja Chudek – Armaty Stoczek 

Łukowski
60 kg –  Beata Fedorowicz – Cement Gryf 

Chełm
65 kg – Ewa Alicka – Gwiazda Szczuczyn
70 kg –  Klaudia Klemm – Cement Gryf 

Chełm
Mistrzynie LZS – juniorki
44 kg –  Patrycja Michałowska – Sobieski 

Poznań
48 kg –  Angelika Dytrych – Cement Gryf 

Chełm
51 kg –   Sandra Pachnik – WLKS Siedlce 

Iganie Nowe
55 kg –  Anna Kowalczyk – WLKS Siedlce 

Iganie Nowe
59 kg – Kamila Pyżewska – Wisła Świecie
63 kg –  Katarzyna Mądrowska – Feniks 

Stargard Szcz.
67 kg –  Monika Michalak – WLKS 

Siedlce Iganie Nowe
72 kg –  Małgorzata Mierzwa – Znicz 

Podzamcze
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szym klubem okazał się Sobieski Poznań – 
16 zapaśników i 73 punkty, drugie miejsce 
zajął AKS Piotrków Trybunalski – 9 zapa-
śników i 44 pkt, a trzecie Cartusia Kartuzy 
– 4 zawodników i 28 pkt (startowało 13 
klubów). Najwięcej medali zdobyli kadeci 
z AKS Piotrków Tryb. – 6 (trzy srebrne i 
trzy brązowe), a wśród juniorów/młodzie-
żowców zapaśnicy Sobieskiego Poznań – 2 
złote, 1 srebrny i 3 brązowe.

Punktacja łączna województw (starto-
wali zawodnicy z 10 woj.): 1. łódzkie, 2 
wielkopolskie, 3. lubelskie, 4. warmińsko-
mazurskie, 5. podlaskie, 6. mazowieckie.

W Mielnie odbyły się Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w Zapasach w Stylu Wolnym. 
Na trzydniowe zawody (5-7 kwietnia 2013) 
przyjechały zespoły zapaśników z całej 
Polski. Startowało ponad 200 zawodników 
z 30 klubów (z 11 województw). 

Organizatorem imprezy było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i UKS Saturn Mielno. 
Współorganizatorami zaś: Polski Związek 
Zapaśniczy, Zachodniopomorskie ZLZS, 
wójt gminy Mielno oraz Zachodniopomorski 
Związek Zapaśniczy. Zawody otrzymały 
dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki. 

Uroczystego otwarcia mistrzostw doko-
nał wiceprzewodniczący RG KZ LZS 
Wacław Hurko. Gośćmi mistrzostw 
byli m.in.: Andrzej Jakubowski, wice-
marszałek woj. zachodniopomorskiego, 
Jarosław Rzepa, członek Zarządu Woj. 
Zachodniopomorskiego oraz przewod-
niczący ZZLZS, Jerzy Seredyński, dyrek-
tor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego, Stanisław Kopeć, czło-

nek RG KZ LZS, Tomasz Paciejewski, 
urzędujący wiceprzewodniczący ZZLZS 
oraz Artur Ordak, wiceprezes Polskiego 
Związku Zapaśniczego. Obecni byli także 
trener kadry kadetek Władysław Olejnik i 
kadetów Cezary Jastreb.

Gościem specjalnym zawodów był zawod-
nik AKS Białogard, tegoroczny srebrny 
medalista Mistrzostw Europy w zapasach w 
stylu wolnym w Tbilisi Kamil Skaskiewicz, 
startujący w kategorii wagowej do 96 kg. 
Warto przypomnieć, że to pierwsze podium 
ME polskiego zapaśnika w stylu wolnym od 
2010 roku.
Zawody zdominowali zawodnicy AKS 
Białogard, którzy zdobyli aż 13 medali (4 
złote, 3 srebrne, 6 brązowych), wygrywając 
klasyfikację klubową wśród kadetów oraz 
juniorów i młodzieżowców (te kategorie 
rywalizowały wspólnie). Dorobek punk-
towy AKS był większy niż... województw 
lubelskiego i mazowieckiego, które zaję-
ły drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji 
wojewódzkiej. Natomiast w łącznej punk-
tacji klubowej AKS Białogard wyprzedził 
Mazowsze Teresin i Orła Namysłów. 

Trener białogardzian Cezary Jastreb był 
nawet nieco zaskoczony tymi wynikami. 

– Przyznam, że nie spodziewałem się, że 
aż tak dobrze wypadniemy. Tym bardziej 
że nie wystąpiło kilku czołowych naszych 
zawodników, m.in. Zbigniew Baranowski, 
Paweł Dorniak czy bracia Damian i Patryk 
Woźniakowie – powiedział.

O świetnej postawie zapaśników AKS-u 
świadczy także fakt, że za najlepszego 
zawodnika w kategorii junior/młodzieżo-
wiec uznany został zwycięzca kategorii do 
66 kg Krzysztof Bieńkowski, a wśród kade-

Mistrzowie LZS kadeci
42 kg –  Michał Zawadzki – Sokół 

Lubawa
46 kg –  Paweł Marchut – JLKS Olimp 

Janów Lub.
50 kg –  Dariusz Tokarski – Orlik 

Wierzbica
54 kg –  Tomasz Stasiewicz – Podlasie 

Białystok
58 kg –  Damian Tokarski – Orlik 

Wierzbica
63 kg –  Wojciech Todys – JLKS Olimp 

Janów Lub.
69 kg –  Mateusz Ułasewicz – Orlęta 

Trzciel
76 kg –  Jakub Jarzembowski – Sokół 

Lubawa
85 kg –  Oskar Czyżewski – MOSiR 

Grajewo
100 kg –  Kamil Florkiewicz – ZKS 

Radomsko

Mistrzowie LZS junior/młodzieżowiec
50 kg –  Norbert Pietraszewski – JLKS 

Olimp Janów Lub.
55 kg –  Krzysztof Jończyk – AKS 

Piotrków Tryb.
60 kg –  Krystian Wika – Cartusia 

Kartuzy
66 kg –  Dominik Sikora – Sobieski 

Poznań
74 kg –  Edgar Melkumov – AKS 

Piotrków Tryb.
84 kg –  Piotr Główka –Cement Gryf 

Chełm
96 kg –  Tadeusz Michalik – Sobieski 

Poznań
120 kg –  Grzegorz Król – JLKS Janów 

Lub.

Mistrzowie LZS – kadeci
42 kg –  Andrzej Pauliński AKS 

Białogard
46 kg –  Szymon Gołębiewski Tęcza 

Środa Wielkopolska
50 kg –  Adam Górzyński Gryf Wojnowo
54 kg – Michał Margoś AKS Białogard
58 kg – Robert Zubyk Orzeł Namysłów
63 kg –  Przemysław Komsa Orzeł 

Namyslów
69 kg –  Kamil Rybicki Mazowsze 

Teresin
76 kg –  Michał Szymański Mazowsze 

Teresin
85 kg –  Dawid Czyżowicz Orzeł 

Namyslów
100 kg –  Arkadiusz Wawrzycki LMKS 

Krasnystaw

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
M i e l n o  2013 	 zapasy Styl wolny Mężczyzn
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tów złoty medalista w najlżejszej wadze 
do 42 kg, Andrzej Pauliński. Otrzymali 
oni puchary odpowiednio Rady Głównej i 
Sekretarza Krajowego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe.

Słowa uznania należą się także działa-
czom UKS Saturn Mielno, którzy pano-
wali perfekcyjnie nad każdym szczegółem 
mistrzostw.

Łączna punktacja klubowa:
1. AKS Białogard, 2. Mazowsze Teresin, 3. 
Orzeł Namysłów, 4. Spartakus Pyrzyce, 5. 
Ceramik Krotoszyn, 6. Suples Kraśnik

Punktacja województw:
1. zachodniopomorski, 2. lubelskie, 3. 
ma zo wieckie, 4. wielkopolskie, 5. opolskie, 
6. kujawsko-pomorskie

fot.www.koszalin.pro

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
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Mistrzowie LZS – juniorzy  
i młodzieżowcy
50 kg –  Adrian Szustak Spartakus 

Pyrzyce
55 kg –  Piotr Kaźmierczak AS Jakubice
60 kg –  Tomasz Ogonowski Suples 

Kraśnik
66 kg –  Krzysztof Bieńkowski AKS 

Białogard
74 kg –  Paweł Albinowski Mazowsze 

Teresin
84 kg –  Hubert Wysocki Mazowsze 

Teresin
96 kg –  Patryk Dublinowski AKS 

Białogard
120 kg –  Grzegorz Sikora Warmia 

Lidzbark Warmiński

W czerwcu, dwie zna-
komite zawodniczki zwią-
zane z klubem WLKS 
Siedl ce Iganie Nowe 
za kończyły karierę spor-
tową – Lidia Chojecka i 
Do mi nika Misterska-Za-
sowska. 

Ceremonia oficjalnego 
po żegnania, Lidii Cho jec-
kiej jako czynnej lekkoatletki, odbyła się 
5 czerwca 2013 roku w Siedlcach podczas 
uroczystego otwarcia międzynarodowych 
zawodów lekkoatletycznych dla szkół pod-
stawowych. Ostatni raz w międzynarodo-
wych zawodach Lidia Chojecka wystartowa-
ła podczas mityngu we Francji, przed igrzy-
skami. Chciała zdobyć minimum i pojechać 
na swoją czwartą olimpiadę (Londyn 2012). 
Niestety nie udało się. 

Swoje pierwsze sukcesy pani Lidia 
zaczęła odnosić już w kategoriach junior-
skich. Jej pierwszym trenerem był Janusz 
Maciejewski, który jak sama mówi: w nie-
pozornej, długonogiej dziewczynie dostrzegł 
potencjał przyszłej biegaczki i zachęcił do 
trenowania. Na pierwszy jej sukces między-
narodowy też nie trzeba było długo czekać. 
W 1995 r. wywalczyła mistrzostwo Europy 
juniorek w biegu na 1500 m. Od tego czasu 
regularnie zdobywała medale Mistrzostw 

Polski, Europy i świata 
na otwartym stadio-
nie oraz w zawodach 
halowych. Stratowała 
na dystansach 800, 
1500, 3000 i 5000 m. W 
swoim dorobku ma trzy 
brązowe medale halo-
wych mistrzostw świa-
ta. Trzy razy była także 

halową Mistrzynią Europy i trzykrotnie 
wywalczyła srebrne medale czempionatu 
kontynentalnego. Wystąpiła także trzykrot-
nie na Igrzyskach Olimpijskich: Sydney (5 
miejsce w biegu na 1500 
m), Ateny (6 miejsce na 
1500 m) i Pekin (skoń-
czyła udział na elimina-
cjach).

Była już zawodniczka 
nie rozstała się z lekko-
atletyką właśnie zosta-
ła trenerką w WLKS 
Siedlce. Ma pod opieką 
młodych zawodników – uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum. Jak przyznała, w 
nich pokłada teraz sportowe nadzieje. 

– Ja już nie będę osiągać międzynarodo-
wych sukcesów, więc teraz chciałabym, aby 
któryś z moich podopiecznych poszedł w 
moje ślady, co najmniej na arenie krajowej. 

Miło, że mogę im przekazywać swoją wiedzę 
i doświadczenie. 

Na ogłoszenie oficjalnego zakończenia 
kariery sportowej Dominika Misterska-
Zasowska wybrała Międzynarodowy Turniej 
im. E. Bryzka, który odbył się 22 czerwca w 
Gimnazjum w Skórcu. Pani Dominika jest 
jedną z najbardziej zasłużonych i utytuło-
wanych polskich zawodniczek w historii 
podnoszenia ciężarów. Przez 19 lat repre-
zentowała barwy LZS i klubu WLKS Siedlce 
Iganie Nowe. Już jako juniorka trzykrotnie 
była srebrną medalistką MŚ (do lat 20) i 
3-krotnie złotą medalistką ME (do lat 20). 
Ma na swoim koncie także złoty medal ME 
juniorek do lat 16. W seniorskich startach 
zdobyła 3 srebrne i jeden brązowy medal 
ME, była złotą medalistką Akademickich 
MŚ, dwa razy zajmowała czwarte miejsce 

na MŚ. Ustanowiła trzy 
rekordy Europy i ponad 
100 rekordów Polski 
– absolutna rekordzist-
ka kraju – 14 razy była 
mistrzynią Polski senio-
rek. Na olimpiadzie w 
Pekinie zajęła 11 miej-
sce. Potrafiła skutecznie 
łączyć sport z nauką. 

Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki w 
Akademii Podlaskiej w Siedlcach. W latach 
2008-2010 miała przerwę w karierze sporto-
wej – urodziła dziecko.

Obydwu Panią dziękujemy za moc spor-
towych emocji i życzymy powodzenia w 
„nowym życiu".

Lidia Chojecka i Dominika Misterska-Zasowska 
zakończyły karierę sportową



c z e r w i e c  2 0 1 3 c z e r w i e c  2 0 1 3 7

Był to pełny przegląd następców 
Mariety Gotfrid, Aleksandry Klejnowskiej-
Krzywańskiej, Adriana Zielińskiego czy 
Marcina Dołęgi – zawodników i wychowan-
ków Zrzeszenia LZS. Miejmy nadzieję, że 
wśród tych młodych zawodników startują-
cych w Biłogoraju byli przyszli mistrzowie 
Europy i świata.

Głównym organizatorem mistrzostw 
było Krajowe Zrzeszenie LZS, a bezpośred-
nim LKS Znicz Biłgoraj, przy współpracy 
LOZPC i OSiR w Biłgoraju. Mistrzostwa 
otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Nagrody rzeczowe oraz puchary zwy-
cięzcom poszczególnych kategorii wręczali 
m.in.: poseł na Sejm RP Piotr Szeliga, bur-
mistrz Biłgoraja Janusz Rosłan, wicestarosta 
biłgorajski Stanisław Schodziński, a także 
sekretarz Miasta Biłgoraj Bogdan Kowalik i 
dyrektor OSiR w Biłgoraju Michał Furlepa. 

Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentowali 
wiceprzewodniczący RG KZ LZS Wacław 
Hurko i Józef Poterucha.

Mistrzostwa były pod każdym względem 
udane. Znakomicie przygotowane organi-
zacyjnie, o co zadbali działacze LKS Znicz 
Biłgoraj, ze Zdzisławem Żołopą na czele, 
który jest także wiceprezesem PZPC oraz 
trenerem Henrykiem Wybranowskim. 
Warto przypomnieć, że ten zasłużony dla 
polskich ciężarów klub obchodził w ubie-
głym roku 40-lecie swojego istnienia.

Zawodnicy, trenerzy i zaproszeni goście 

chwalili także biłgorajski OSiR. – Pochodzę z 
Łukowa – mówił Marcin Dołęga, medalista 
mistrzostw Europy, dziś trener Orląt Łuków 
– to porównywalne miasto do Biłgoraja. 
Możemy tylko pozazdrościć mu tak pięknego 
obiektu. Idealne miejsce na tego typu zawody. 
No i pełne trybuny kibiców. 

Miejscowy OSiR, to rzeczywiście obiekt, 
który może być wizytówką tego miasta. 
Został oddany do użytku w październi-
ku 2009 roku po półtorarocznej budowie, 
kosztował prawie 22 mln złotych. Jego 
szef, wybrany w drodze konkursu, Michał 
Furlepa oraz pracownicy dbają o to by mimo 
intensywnego użytkowania nie stracił nic ze 
swoich walorów. Doradzają też w sprawie 
oprawy imprez. A ta podczas mistrzostw 
była wspaniała – zanim zawodnicy przy-

stąpili do walki na pomoście mogli wraz z 
kibicami obejrzeć występy artystyczne.

Poziom sportowy imprezy chwalił wice-
prezes LOZPC ds. sędziów i sędzia I klasy 
Henryk Lebiedowicz – Znakomita impre-
za. Świetna, mocno dopingująca publiczność. 
Wysoki poziom tych młodych ludzi, to jest 
przyszłość ciężarów, pokazali się z najlepszej 
strony. Sam fakt, że przyjechało ponad 200 
zawodniczek i zawodników świadczy o pozio-
mie i randze zawodów.

Najlepszymi zawodnikami mistrzostw, 
zgodnie z klasyfikacją Sinclair’a zosta-
li: wśród dziewcząt do lat 15 – Sylwia 
Oleśkiewicz LKS Dobryszyce, wśród 
chłopców Rafał Cichosz Włókniarz 
Konstantynów, w kategorii do lat 17 wśród 
dziewcząt – Izabela Wróblewska Mazovia 
Ciechanów, wśród chłopców Mateusz 
Szatkowski Polwica Wierzbno. 

Drużynowo najlepsza była Polwica 
Wierzbno, której zawodniczki zdobyły 6 
medali (3 złote i 3 brązowe), a zawodnicy 4 
(3 złote i jeden brązowy) wyprzedzając LKS 
Dobryszyce aż o 39 punktów.

Na zakończenie imprezy Zdzisław Żołopa 

pogratulował zawodniczkom i zawodni-
kom, trenerom i kierownikom poszczegól-
nych ekip życzył dużo satysfakcji ze swoich 
podopiecznych, kibicom podziękował za 
piękny, sportowy doping, wyraził uzna-

Przez trzy dni (24-26 maja br.), w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Biłgoraju rywalizowała młodzież w ramach Mistrzostw Zrzeszenia LZS 
w Podnoszeniu Ciężarów Kobiet i Mężczyzn do 15 i 17 lat. W zawodach uczestniczyło 
68 dziewcząt i 144 chłopców z 31 klubów.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
B i ł g o r a j  2 013  Podnoszenie Ciężarów Kobiet i Mężczyzn do lat 15 i 17

Mistrzynie Zrzeszenia LZS – dziewczęta 
do lat 15 
44 kg – Sylwia Oleśkiewicz – LKS 
Dobryszyce, 48 kg – Natalia Pawlik – 
Polwica Wierzbno, 53 kg – Sandra 
Kowalska – LKS Dobryszyce, 58 kg – 
Magdalena Mędza – WLKS Siedlce Iganie 
Nowe, 63 kg – Aleksandra Pepłowska – 
Mazovia Ciechanów, 69 kg – Dominika 
Tomkowska – Mazovia Ciechanów, +69 
Nikola Laskus – AKS Myślibórz

Mistrzynie LZS – dziewczęta do lat 17
44 kg – Magdalena Szymańska – Polwica 
Wierzbno, 48 kg – Paulina Kudłaszyk – 
Budowlani Nowy Tomyśl, 53 kg – Patrycja 
Kostrzewa – Polwica Wierzbno, 58 kg – 
Agata Rok – WLKS Siedlce Iganie Nowe, 
63 kg – Izabela Wróblewska – Mazovia 
Ciechanów, 69 kg – Dorota Kubica – LKS 
Dobryszyce, +69 kg – Eliza Wcisłak – 
MLKPC Sokołów Podl.

Mistrzowie LZS – chłopcy do lat 15
45 kg – Krzysztof Pakuła – UOLKA 
Ostrów Maz., 50 kg – Kamil Oleśkiewicz – 
LKS Dobryszyce, 56 kg – Piotr Kudłaszyk 
– Mazovia Ciechanów, 62 kg – Dominik 
Góralski – Polwica Wierzbno, 69 kg – 
Rafał Cichosz – Włókniarz Konstantynów, 
77 kg – Kamil Czarnecki – Narew Pułtusk, 
85 kg Filip Komorniczak – MULKS 
Terespol, +85 kg – Daniel Sokołowski – 
Narew Pułtusk

Mistrzowie LZS – chłopcy do lat 17
50 kg – Szymon Majewski – AKS 
Myślibórz, 56 kg – Adrian Franczyk – 
Polwica Wierzbno, 62 kg – Paweł Brylak 
– UOLKA Ostrów Maz., 69 kg – Mateusz 
Szatkowski – Polwica Wierzbno, 77 kg 
– Paweł Jasiński – Narew Pułtusk, 85 kg – 
Damian Żórawski – Mazovia Ciechanów, 
94 kg – Jarosław Daniluk – Orlęta Łuków, 
+94 kg – Mateusz Sikora – MULKS 
Terespol
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Wyścig ten, popularnie zwany „Skopenką”, 
jest wieloetapowym wyścigiem szosowym 
dla zawodników w kategorii wiekowej 
do 23 lat (orlik). To jeden z najstarszych 
wyścigów w Polsce. W tym roku wzięło w 
nim udział 82 kolarzy z Polski, Ukrainy, 
Białorusi i Litwy. Organizatorzy – Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie – zadecydowali, że młodzi 
kolarze w 57. Skopence ścigać się będą tylko 
w Polsce. Zaplanowano 5 etapów. 

Pierwszy etap wyścigu, który rozpoczął 
się 29 maja br., liczył 154 km, a jego trasa 
wiodła z Zamościa przez Tomaszów ponow-
nie do Zamościa. Przez pierwsze 60 km 
– jak relacjonowali na swojej stronie inter-
netowej działacze lubelskiego Zrzeszenia 
– jechała cała grupa. Następnie do ataku 
ruszyli kolarze z reprezentacji Ukrainy. Do 
przodu wyskoczyło 9 kolarzy, byli w niej 

też zawodnicy Mostostalu Puławy, Warmii 
i Mazur oraz Cartusii. Tak dojechali do 90 
km. Po trzeciej lotnej premii, atak pono-
wili Ukraińcy – Gołowacz, Brataszczuk i 
Bakumenko i w takiej kolejności wpadli na 
metę. Po nich przyjeżdżali w małych grup-
kach następni kolarze. Jednym z tych, którzy 
najmniej stracili do ukraińskiej czołówki 

był Szymon Rekieta, wychowanek Warmii 
Biskupiec, obecnie związany kontraktem z 
włoskim teamem Ciclistica Sestese.

II etap odbył się na trasie Zamość – 
Szczebrzeszyn – Frampol – Zwierzyniec – 
Zamość i liczył 161 km. Wygrał go Dominik 
Oborski z Pacyfiku Toruń. Na metę przyje-
chała duża grupa kolarzy i w klasyfikacji 
generalnej nic się nie zmieniło.

Trzeci etap to jazda indywidualna na czas 
na trasie Żdanów – Adamów – Żdanów 
liczącej 26 km. Ponownie trzy pierwsze 
miejsca zajęli Ukraińcy – wygrał Gołowacz. 
Czwarty był Szymon Rekieta.

1 czerwca odbył się IV etap Zamość –
Tyszowce – Łaszczów – Komarów – Zamość 
liczący 128 km. Na metę przyjechała cała 
grupa. Ukraińcy obronili swoje miejsca. 
Grupa z Warmii i Mazur postanowiła zaś 
na ostatnim etapie bronić trzeciego miejsca 
swojego zawodnika Szymona Rekiety. Etap 
IV wygrał Rafał Klepacki KLTC Konin.

Ostatni etap Zamość – Hrubieszów 
– Zamość – (110 km) nie przyniósł już 

żadnych zmian w klasyfikacji. Wygrał go 
Michał Kadrzyński Cartusia Kartuzy.

Tak więc najlepszym z Polaków w całym 
wyścigu okazał się Szymon Rekieta. Jak 
się dowiedzieliśmy potraktował ten wyścig 
jako znakomity sprawdzian do Mistrzostw 
Polski. A poprzez udział w dobrze obsa-
dzonych wyścigach chce udowodnić swoją 
przydatność do reprezentacji na mistrzo-
stwa Europy i świata.

– To był bardzo ciekawy wyścig. Został 
rozegrany w szalonym tempie. Fakt, że 
Gołowacz został liderem już na pierwszym 

nie dla pracy sędziów, obsługi technicznej 
oraz wszystkich działaczy i wolontariuszy. 
Gorące „dziękuję” przekazał sponsorom: 
miastu i gminie Biłgoraj, starostwu bił-
gorajskiemu, Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Lubelskiego, Lubelskiej Unii 
Sportowej, firmie Lider Sklep Budowlany, 
Bilk-Bis Biłgoraj a przede wszystkim 
głównemu zleceniodawcy Krajowemu 
Zrzeszeniu LZS.

2 czerwca br. zakończył się w Zamościu 57. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej  
im. płk. W. Skopenko. Wygrał go Ukrainiec Aleksander Gołowacz, powtarzając sukces z 2011 roku. 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS

57. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni  
Polsko-Ukraińskiej im. płk. W. Skopenko

B i ł g o r a j  2 013  Podnoszenie Ciężarów Kobiet i Mężczyzn do lat 15 i 17

Ukraińcy górą!

Klasyfikacja klubowa
1. Polwica Wierzbno, 2. LKS Dobryszyce, 
3. UOLKA Ostrów, 4. Znicz Biłgoraj, 5. 
GOK Koroszczyn, 6. WLKS Siedlce
Klasyfikacja województw
1. lubelskie, 2. mazowieckie, 3. dolnośląskie 
4. wielkopolskie, 5. łódzkie, 6. warmińsko-
mazurskie
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 Choć to połowa roku, to z kronikarskie-
go obowiązku przekazujemy informacje 
o wszystkich mistrzostwach LZS, które 
odbyły się w 2013 roku. Jako pierwsi jak 
zwykle o tytuły walczyli kolarze przeła-
jowi. Odbył się też Finał Pucharu Polski.

19 stycznia 2013 r. w Bieganowie odby-
ły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w kolarstwie przełajowym, których 
organizatorem było Starostwo Powiatowe 
w Słubicach, Urząd Miejski w Cybince i 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Bizon 
Bieganów.

Zawodnicy rywalizowali w następują-
cych kategoriach: żak, młodzik, młodziczka, 
junior młodszy, juniorka młodsza, junior, 
juniorka, orlik, orliczka, elita kobiet, elita 

mężczyzn, mastersi do 40 i powyżej 40 lat, 
dla dzieci zorganizowano wyścig przedszko-
laków. W sumie w rywalizacji udział wzięło 
ponad 120 zawodników. 

Zanim kolarze wyruszyli na trasę uroczy-
ście otworzono zawody. Uczynili to przed-
stawiciele głównych patronów i organizato-
rów: Krzysztof Piasek – sekretarz KZ LZS, 
Ryszard Chustecki – wiceprzewodniczą-
cy Komisji Sportu Wyczynowego KZ LZS, 
Leopold Owsiak – wicestarosta słubicki 
i Dariusz Kuczyński – sekretarz Gminy 
Cybinka.

W najważniejszych kategoriach zwy-
ciężali faworyci. W elicie (Finał Pucharu 
Polski) aktualny Mistrz Polski i olimpijczyk 
z Londynu Marek Konwa przez cały wyścig 

szachował się z Andrzejem Keiserem i 
Bartoszem Pilisem. Gdy na ostatniej pro-
stej jako pierwszy kibicom pokazał się 
Keiser byli przekonani, że to on wygra. 
Marek Konwa wrzucił jedna trzeci bieg i 
minął metę dosłownie o kilka centymetrów 
przed swym starszym kolegą.

W klasyfikacji zespołowej mistrzostw LZS 
pierwsze miejsce zajął klub Baszta Bytów, 
drugie UKS Koźminianka Koźminek, trze-
cie Integral Collections Sławno, w rywaliza-
cji województw kolejność była następująca: 
pomorskie, lubuskie, łódzkie.

etapie sprawił, że Ukraińcy narzucali bardzo 
wysokie tempo. Przy prędkości przekraczają-
cej 45 km/h bardzo trudno jest skonstruować 
ucieczkę – skomentował sukces Ukraińców 
Wacław Słomkowski, dyrektor wyścigu.

Partnerami pomagającymi organizato-
rom wyścigu byli: Urząd Marszałkowski w 
Lublinie, Urząd Wojewódzki w Lublinie, 
Ukraińska Federacja Kolarska, Społeczne 
Towarzystwo Polska–Ukraina, Polski 
Związek Kolarski, Urzędy Miasta, Gminy i 
Starostwa w Zamościu, Lubelski Regionalny 
Związek Kolarski oraz powiaty, miasta i 
gminy leżące na trasie wyścigu. Sponsorzy 
wyścigu to: Orlen Gaz, LHS, KSC Polski 
Cukier S.A., Peugeot – A. Kita Lublin, Sprint 
Air S.A., Auto Handel Ryszard Dziewa.

Impreza otrzymała dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Uroczyste zakończenie wyścigu odbyło 
się na zamojskim rynku, a nagrody zawod-
nikom wręczali m.in.: Waclaw Hurko 
i Józef Poterucha – wiceprzewodniczący 
RG KZLZS, pierwszy zwycięzca Skopenki 
– Mieczysław Brzeziński. Na uroczystości 
otwarcia i zamknięcia wyścigu obecni byli 

m.in.: europoseł Arkadiusz Bratkowski, 
sponsor Andrzej Kita, dyrektor Orlen 
Gaz Krzysztof Paradowski, Kazimierz 
Chrza nowski, prorektor Państwowej 
Wyż szej Szkoły Zawodowej im. Szymona 
Szymonowica w Zamościu, Tomasz 
Ko sowski, wiceprezydent Miasta Zamość, 
Igor Pidhajny, dyrektor Departamentu Sport 
Województwa Tarnopolskiego (Ukraina).

Klasyfikacja generalna
1. Aleksander Gołowacz, Ukraina 
2. Andrej Brataszczuk, Ukraina 
3. Szymon Rekita Warmia i Mazury
Klasyfikacja najaktywniejszego 
Aleksander Gołowacz, Ukraina
Klasyfikacja punktowa 
1. Rafał Klepacki KLTC Konin
Klasyfikacja na najlepszego górala 
1. Dymytro Wołowod ISD 
Klasyfikacja drużynowa
1. Reprezentacja Ukrainy
2. Continental Team ISD, Ukraina
3. TKK Pacyfik Toruń

Mistrzami LZS w poszczególnych 
kategoriach wiekowych: 
żak chłopcy – Szymon Janicki – UKS 
Stobrawa Kluczbork. 
żak dziewczęta – Katarzyna Bielawska  
– UKS Koźminianka Koźminek, 
młodzik – Grzegorz Mochola – LKK 
Start Tomaszów Maz., 
junior młodszy – Marcel Bogusławski  
– Integral Collections Sławno, 
junior – Kamil Małecki – Baszta Bytów, 
orlik – Bartosz Plis – MGLKS Błękitni 
Mexller Sokpo, 
orliczki – Marta Turoboś – Integral 
Collections Sławno, 
juniorki – Łucja Pietrzak – UKS 
Koźminianka Koźminek, 
seniorki – Magdalena Pyrgies – GK 
Merida Gliwice.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
B i e g a n ów  2013 	 Kolarstwo Przełajowe
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Gościem imprezy był Rafał Majka, który 
w tegorocznym Giro d’Italia zajął 7 miejsce. 

Organizatorem zawodów było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, organizatorem bez-
pośrednim Małopolskie Zrzeszenie 
LZS w Krakowie, a partnerami WLKS 
Krakus, Urząd Miasta Myślenice, gminy 
Raciechowice, Łapanów i Trzcianka. 
Mistrzostwa LZS otrzymały dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentowała 
dyrektor biura KZ LZS Helena Koziej, a 
Małopolskie Zrzeszenie LZS wiceprzewod-
niczący Jacek Kucybała. Dyrektorem wyści-
gu był Zbigniew Klęk.

XXXI Wyścig Kolarski Juniorów składał 
się z trzech etapów – jazdy indywidualnej 
na czas, oraz dwóch etapów ze startu wspól-
nego – pierwszego o długości 105 km wokół 
Łapanowa i drugiego 116 km po szosach 
gminy Raciechowice.

Jazdę indywidualną na czas na dystan-
sie 5 km wygrał Białorusin Aleksandr 
Riabushenko. Drugi był Mateusz 
Kazimierczak (GKK Opty-Mazowsze) i to 
on został mistrzem Zrzeszenia LZS, wice-
mistrzami zostali Patryk Soliński (ten sam 
klub) i Gracjan Szeląg (Tarnovia Tarnowo 
Podgórne). Mateusz Kazimierczak obronił 

tytuł z zeszłego roku. Przypomnijmy, że 
rekord trasy górskiej czasówki w Drogini 
wciąż należy do Rafała Majki, który wygrał 
tu cały wyścig w 2007 roku. 

Drugi etap wokół Łapanowa wygrał Kamil 
Zawistowski (GKK Opty-Mazowsze), za 
nim linię mety przejechał Gracjan Szeląg, a 
trzeci był Białorusin Riabushenko.

Trzeci etap, po szosach gminy 
Raciechowice, wygrał Piotr Brożyna (Dek 
Meble Cyclo Korona K.), drugi był Patryk 
Soliński, a trzeci Białorusin Vasili Strokau. 
Mistrzem LZS ze startu wspólnego został 
Patryk Soliński, a wicemistrzami: pierw-
szym Gracjan Szeląg (w ubiegłym roku 
rówież był wicemistrzem LZS), drugim 
Mateusz Kazimierczak. 

Trzyetapowy wyścig wygrał Białorusin 
Vasili Strokau, drugi był jego rodak 
Aleksandr Riabushenko, a trzeci Mateusz 
Kazimierczak.

– Jak twierdzą specjaliści, wyścig ten jest 
dla kategorii juniora znakomitym sprawdzia-
nem formy – powiedziała Helena Koziej, 
podsumowując mistrzostwa. – Obserwując 
zawodników na trasie widać było, kto jak 
przygotowany jest do sezonu. Trasa była 
trudna, dodatkowo padał deszcz. Stąd nie 
dziwi mnie długa lista kolarzy, którzy się 
wycofali – ze 104 do mety dojechało siedem-
dziesięciu kilku. Na podkreślenie zasługuje 

bardzo dobra organizacja imprezy, doskonałe 
zabezpieczenie trasy przez policję oraz zaan-
gażowanie miejscowego samorządu i kibiców. 
Widać, że kochają tu kolarstwo i sport.

Jan Kulig, wójt Łapanowa i Marek 
Gabzdyl wójt Raciechowic znani są z tego, 
że nie żałują pieniędzy na sport i wspiera-
ją wiele inicjatyw lokalnych działaczy. W 
Raciechowicach np. w oczekiwaniu na przy-
jazd kolarzy i ceremonię zakończenia wyści-
gu, zorganizowano bieg uliczny dla dzieci 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Obydwaj panowie obserwowali wyścig od 
startu do mety, i tak jest od wielu lat.

Niewątpliwie, osobą najbardziej obleganą 
podczas tego wyścigu był Rafał Majka. 
To sportowy idol młodzieży, w dodatku 
„swój chłopak" bo pochodzi z pobliskich 
Zegartowic i robi międzynarodową karierę. 
Każdy kibic kolarstwa chciał mieć zdjęcie z 
kolarzem. A on cierpliwie pozował. 

Już od kilku lat Mistrzostwa Zrzeszenia 
LZS w kolarstwie szosowym juniorek 
młodszych i juniorek odbywają się na szo-
sach gmin Darłowo i Postomino. Podobnie 
było i w tym roku. To bardzo ważne lokal-
ne wydarzenie, gdyż wraz z mistrzostwami 
LZS odbywa się też kolejna edycja Pucharu 

Polski. Zjeżdżają więc tu najlepsze kolarki w 
Polsce. Przyjechało ich prawie 120.

Pierwszego dnia (1 czerwiec br.) walczyły 
o tytuły mistrzyni LZS w jeździe indywidu-
alnej na czas, drugiego odbył się wyścig ze 
startu wspólnego. Nowością było to, że poza 
juniorkami młodszymi o tytuł mistrzyni 

LZS walczyły w wyścigu open juniorki i 
zawodniczki U-23.

Najszybciej dystans 9,8 km w jeździe 
indywidualnej na czas wśród juniorek 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS „Złote Koło”
D o bc z yc e  2013 	 Memoriał im. Józefa Tropaczyńskiego  Kolarstwo Szosowe
W dniach od 31 maja do 2 czerwca br. w Dobczycach odbył się XXXI Wyścig Kolarski Juniorów, którego znaczącą częścią były 
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS „Złote Koło” i X Memoriał im. Józefa Tropaczyńskiego. Na starcie stanęło ponad 100 kolarzy z Polski, 
Białorusi, Czech i Rosji. 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
D ą b k i  2013 	 Kolarstwo Szosowe Kobiet

Klasyfikacja klubowa:
1. GKK Opty-Mazowsze,  
2. WLKS Krakus BBC Czaja, 3. Tarnovia 
Tarnowo Podgórne
Klasyfikacja województw:
1. mazowieckie, 2. małopolskie,  
3. wielkopolskie



c z e r w i e c  2 0 1 3 c z e r w i e c  2 0 1 3 11

młodszych pokonała Nikola Różyńska z 
ALKS Stal Grudziądz, w wyścigu open trasa 
czasówki liczyła 17,8 km – wygrała Agata 
Drozdek BCM Nowatex Ziemia Darowska.

Drugi dzień to starty wspólne na trasie 
okrężnej wokół Jarosławca długości 10,6 
km. W wyścigu juniorek/U-23 (84,8 km) 
tytuł mistrzyni LZS „wyjechała” Karolina 
Garczyńska LKS Atom Boxmet Dzierżoniów, 
wśród juniorek młodszych najszybsza na tra-
sie liczącej 53 km była Weronika Misterek 
UKSGimnazjumTwojaMerida Imielin.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, bezpośrednim wykonawcą 
BCM Nowatex Ziemia Darowska, a partnera-
mi organizacyjnymi: Zachodniopomorskie 
Zrzeszenie LZS, Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego, 
Urzędy Gmin Darłowo i Postomino, Urząd 
Miasta Darłowo, CEKiS Postomino, DOK 
Darłowo. Mistrzostwa zostały dofinansowa-
ne przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Podziękowania należą się też sponso-
rom – BCM Nowatex, Aljot, Folta rowery, 
Willa Makro, Ośrodek Korsarz, Żegluga 
Przybrzeżna, Darpol oraz Panoramie 
Morskiej w Jarosławcu. Ta ostatnia przy-
gotowała bardzo widowiskowe rozpoczęcie 
i zakończenie wyścigu, które odbyło się w 
Aqua Parku. Nagrody, puchary, medale i 
dyplomy wręczali m.in.: członek Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego i 
przewodniczący ZZ LZS Jarosław Rzepa, 
Tadeusz Pasennik z KZ LZS, Andrzej Piątek 
z PZKol. Tomasz Paciejewski wiceprzewod-
niczący ZZ LZS, Radosław Głażewski, z-ca 
wójta Gminy Darłowo, burmistrz Darłowa 
Arkadiusz Klimowicz i Adam Drapała, 
z-ca wójta Gminy Postomino.

Jak mówili trenerzy, dla czołówki kolar-
skiej mistrzostwa były znakomitym spraw-
dzian formy przed rozpoczynającymi się 
19 czerwca br. mistrzostwami Polski.

Klasyfikacja klubów: 1. BCM Nowatex 
Zie mia Darłowska, 2. ALKS Stal Grudziądz, 
3. LKS AtomBoxmet Dzierżoniów. Kla sy-

fikacja województw: 1. kujawsko-pomor-
skie, 2. zachodniopomorskie, 3. dolnośląskie 

Klub GKS Cartusia Kartuzy był inicja-
torem i jednym z głównych organizatorów 
Mistrzostw Zrzeszenia LZS w kolarstwie 
szosowych w kategorii młodzieżowiec. O 
tytuły mistrzów Zrzeszenia walczyli kolarze 
z rocznika 1994-1991. Rozegrano wyścig 
indywidualny na czas i wyścig ze startu 
wspólnego oraz kryterium uliczne, które 

było Memoriałem Franciszka Ilisińskiego i 
Dawida Hirsza. Klub organizacyjne wspie-
rali: Krajowe Zrzeszenie LZS, Burmistrz 
Miasta Kartuzy, Starostwo Powiatowe w 
Kartuzach, wójtowie gmin 
Chmielno i Sierakowice. 
Mistrzostwom towarzy-
szyły wyścigi w młod-
szych kategoriach wieko-
wych.

15 czerwca br. kolar-
skie zmagania rozpoczęto 
do czasówki na dystan-
sie 10 km. Najszybciej trasę Borucino-
Borzestowo-Borucino pokonał Szymon 
Rekita (LKK Warmia Biskupiec), potwier-
dzając dobre przygotowanie do Mistrzostw 
Polski (początek 19 czerwca). Tego samego 
dnia rozegrano liczące 42 km kryterium 
uliczne – wygrał go Michał Kadrzyński z 
Cartusi, drugi był Szymon Rekieta, a trzeci 

Rafał Jeziorski także z 
Cartusii. 

Następnego dnia odbył 
się wyścig ze startu 
wspólnego. Licząca 110 
km trasa nie należała do 

najłatwiejszych, a najlepiej poradzili sobie 
z nią dwaj kolarze TKK Pacific Toruń, któ-
rzy wspólnie minęli linię mety. Mistrzem 
LZS został Paweł Piotrowicz. Tytuł wice-
mistrzowski przypadł zaś Bartoszowi 
Warchołowi. Brąz wywalczył Sebastian 
Młyński (Cartusia), samotnie mijając linię 
mety ponad minutę po zwycięzcach.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Młodzieżowców
Ka r t u z y  2013 	 Kolarstwo Szosowe

Mistrzowie LZS – jazda na czas
1.  Szymon Rekita LKK Warmia Biskupiec 
2. Bartosz Warchoł TKK Pacific Toruń 
3.  Adam Matuszczyk GKS Cartusia 

Kartuzy) 
– start wspólny 
1. Paweł Piotrowicz
2.  Bartosz Warchoł (obaj TKK Pacific 

Toruń)
3.  Sebastian Młyński GKS Cartusia 

Kartuzy

Mistrzynie LZS – juniorki młodsze  
– jazda na czas
1. Nikola Różyńska ALKS Stal Grudziądz
2.  Daria Pikulik BCM Nowatex Ziemia 

Darowska
3.  Katarzyna Socha Azalia Brzóza 

Królewska
– start wspólny 
1.  Weronika Misterek UKS Gimnazjum 

TwojaMerida Imielin
2.  Daria Pikulik BCM Nowatex Ziemia 

Darowska
3. Nikola Różyńska ALKS Stal Grudziądz
Kategoria open (juniorki/U-23)  
– jazda na czas
1.  Agata Drozdek BCM Nowatex Ziemia 

Darowska
2.  Katarzyna Niewiadoma TKK Pacific 

Toruń
3.  Natalia Radzicka UKS Jedynka Limaro 

Kórnik
– start wspólny 
1. Karolina Garczyńska, 
2.  Natalia Mielnik (obie LKS Atom 

Boxmet Dzierżoniów)
3. Katarzyna Wilkos TKK Pacific Toruń
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Podczas mistrzostw padło kilka dobrych 
wyników – przede wszystkim Klaudia 
Kardasz (KS Podlasie Białystok) pobiła wła-
sny rekord Polski juniorek młodszych w 
pchnięciu kulą, uzyskując 17.12. Progresja 
wyników podopiecznej Przemysława 
Zabawskiego jest imponująca – na początku 
maja jej rekord wynosił 16.45 (ustanowiła 
go bijąc poprzedni o 64 cm), następnie w 
Warszawie 20 maja pchnęła kulę na odle-

głość 17.00. Już w pierwszym starcie wypeł-
niła minimum uprawniające ją do startu w 
MŚ, które odbędą się w Doniecku w połowie 
lipca. Bardzo dobre wyniki uzyskały zawod-
niczki w biegu na 100 m przez płotki junior-
ski młodsze Ewa Ochocka (MKS Bolesłavia 
Bolesławiec) – 13.85 i Agata Borowiak – 
13.88 (ALKS PWSZ Gorzów Wlkp., trener 
Tomasz Saska) – obie pobiły rekordy życiowe. 
Wynik lepszy od minimum ustanowionego 
przez PZLA na MŚ juniorów młodszych 
uzyskał w biegu na 100 m Jakub Gałandziej 
(MLKS Agros Żary, trener Dariusz Wisz) 
– 10.68. Minimum PZLA wypełniła także 

Aleksandra Mickiewicz (ULKS Uczniak 
Szprotawa, trener Zygmunt Szwarc) w rzucie 
oszczepem (600g) – uzyskała 51.54 m. Piotr 
Sawczyński (KS Podlasie Białystok) skoczył 

wzwyż – 2.13 – limit na ME Juniorów w 
Rieti (lipiec). Na te same mistrzostwa może 
też pojechać Tomasz Kołodziejski (MKL 
12 Jelenia Góra), który biegu na 110 m ppł 
uzyskał wynik 13.88. 

Nie najlepiej były obsadzone konkurencje, 
w których startowali młodzieżowcy, ale dwa 
wyniki godne są zauważenia, oba w pchnię-
ciu kulą: Anny Wloki (LUKS Podium Kup) 
–15.95, i Dominika Witczaka (RLTL ZTE 
Radom) – 18.96 – to wyniki lepsze od mini-
mum na ME U-23 w Tampere (początek 10 
lipca).

Generalnie, jak mówili trenerzy i obser-
watorzy poziom mistrzostw był wysoki 
– pobito przecież kilkadziesiąt rekordów 
życiowych. Widać, że zawodnicy są dobrze 

przygotowani do sezonu, bo te rekordy 
padły w drugim lub trzecim tegorocznym 
starcie. Liczymy, że wielu z nich pojedzie na 
mistrzostwa Europy lub świata i oczekujemy 
dobrych występów.

W ceremonii otwarcia wzięli udział hono-
rowi goście: Krzysztof Piasek – sekretarz 
KZ LZS, Bogusław Wontor – poseł RP, Jan 
Graliński – przewodniczący Lubuskiego 
ZLZS, Leopold Owsiak – wicestarosta 
słubicki, Tomasz Ciszewicz – burmistrz 
Słubic, Ryszard Chustecki – członek RG 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Słubice 2013  Lekkoatlet yka
Na lekkoatletycznych stadionach ruch jak na autostradzie. Zawody gonią zawody. 
9 czerwca w Opolu odbył się VIII Festiwal Skoków, a 8 czerwca w Bydgoszczy XIII 
Europejski Festiwal Lekkoatletyczny. W tym samych czasie (8-9 czerwca) w Słubicach 
na swoje mistrzostwa umówili się zawodnicy i zawodniczki z klubów naszego 
Zrzeszenia – juniorzy młodsi, juniorzy i młodzieżowcy. Pogoda i frekwencja dopisa-
ła. W mistrzostwach uczestniczyło ponad 660 lekkoatletów z 85 klubów reprezentu-
jących 15 województw (zabrakło tylko woj. śląskiego). 

Mistrzynie LZS juniorki młodsze
młot – Magdalena Zycer LLKS Pomorze 
Stargard; 100 m ppł – Ewa Ochocka 
MKS Bolesłavia Bolesławiec; 100 i 200 
m Joanna Grzybowska LKS Lubawa; 400 
m – Mariola Karaś MLUKS Tarnów; dysk 
– Monika Pawlak LUKS Orkan Września; 
skok wzwyż – Joanna Stanisławska UKS 
Orkan Środa Wlkp.; 2000 m prze. i 800 
m – Aneta Konieczek WMLKS Nadodrze 
Powodowo; 1500 m – Agnieszka Fili-
powska LKB Rudnik; chód 5 km – Olga 
Niedziałek WLKS Siedlce Iganie Nowe; 
skok w dal – Magdalena Żebrowska 
OKLA Ostrołęka; 400 m ppł – Karolina 
Konieczka LKS Orkan Wlkp. Poznań; kula 
– Klaudia Kardasz KS Podlasie Białystok; 
trójskok – Olga Demiańczuk WLKS 
Siedlce Iganie Nowe; oszczep – Sonia 
Cicha UKS Olimp Duszniki

Mistrzynie LZS juniorki
młot – Ewelina Śliwowska KS Podlasie 
Białystok; 100 m ppł – Maria Marlicka KS 
Agros Zamość; 100 i 200 m – Katarzyna 
Kopyto LKLA Krokus Astromal Leszno; 
400 m – Magdalena Węgrzyn MLUKS 
Tarnów; dysk – Lidia Augustyniak LKS 
Ma raton Turek; 1500 m – Natalia Dzien-
niak LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz; skok 
w dal i trójskok – Ewelina Wyszczelska 
MKS Durasan Płońsk; 400 m ppł – Marta 
Kubeł KS Podlasie Białystok; kula – Beata 
Trzonkowska LŁKS Prefbet Śniadowo 
Łomża; 800 m – Karolina Kostyrka KKL 
Rodło Kwidzyn; oszczep – Aleksandra 
Mickiewicz UKS Uczniak Szprotawa

Mistrzowie LZS juniorzy :
chód 10 km – Szymon Zieliński UKS 
Orkan Środa Wlkp.; 110 ppł – Tomasz 
Kołodziejski MKL 12 Jelenia Góra; skok 
wzwyż – Piotr Sawczyński KS Podlasie 
Białystok; 100 i 200 m – Dominik Kopeć 
KS Agros Zamość; młot – Kenneth 
Marynowski LLKS Pomorze Stargard; 400 
m – Marcin Ciechanowicz MLKS Agros 
Żary; skok w dal i trójskok – Sławomir 
Glapiński MULKS MOS Sieradz; 1500 
i 800 m – Patryk Piotrowicz PLKS 
Gwda Piła; dysk – Patryk Łabieniec KS 
Podlasie Białystok; 400 m ppł – Michał 
Stodolny UKB Szubin; oszczep – Maciej 
Śniatkowski LUKS Hańcza Suwałki; kula 
– Andrzej Gudro WLKS Siedlce Iganie 
Nowe; 3000 m – Krzysztof Szymanowski 
LKS Sana Kościan

Mistrzowie LZS juniorzy młodsi:
chód 10 km – Grzegorz Oślak MKS 
Boles łavia Bolesławiec; 110 ppł – Kacper 
Ambroży MLKS Sokół Lublin; skok 
wzwyż – Hubert Hampel LKS Orkan 
Wlkp. Poznań; młot – Dawid Kapała 
ZLKL Zielona Góra; 100 m – Jakub 
Gała ndziej Agros Żary; 400 m – Dawid 
Kopała MKS Bolesłavia Bolesławiec; 200 
m – Eryk Hampel LKS Orkan Wlkp. 
Poznań; skok w dal – Adrian Weber 
MUKS Szok Bojanowo; 1500 i 3000 m – 
Mateusz Borkowski LKB Rudnik; dysk – 
Sebastian Ryba LKS Ziemi Puckiej Puck; 
2000 m prze. – Mateusz Kaczmarek WM 
LKS Nadodrze Powodowo; 400 m ppł – 
Dawid Lis MKS Durasan Płońsk; oszczep 
– Mikołaj Wczelik ZLKL Zielona Góra; 
trójskok – Paweł Szuber LLKS Pomorze 
Stargard; kula – Kacper Olszewski MKS 
Bolesłavia Bolesławiec; 800 m – Marcin 
Kulig LUKS Burza Rogi



Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Ostróda 2013  Tenis Stołow y
W Ostródzie, w dniach 14-16 czerwca br., odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 
w Tenisie Stołowym kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych: młodzieżowiec, 
junior, kadet i młodzik. Program obejmował tylko gry indywidualne.
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Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS oraz Warmińsko-Mazurskie 
ZLZS, a bezpośrednim wykonawcą MLKS 
Ostródzianka Ostróda. Partnerami organi-
zacyjnymi byli: Urząd Miasta oarz Urząd 
Gminy w Ostródzie. Mistrzostwa otrzymały 
dofinansowanie z MSiT.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał 
Wacław Hurko, wiceprzewodniczący KZ 
LZS. A gośćmi turnieju byli m.in.: wicemar-
szałek województwa warmińsko-mazur-
skiego Gustaw Marek Brzezin, wiceprze-
wodniczący WM ZLZS Waldemar Buszan, 
wiceprezes PZTS Tadeusz Czyczel, prezes 
OZTS Zbigniew Pietkiewicz.

Na starcie pojawiła się prawie cała czo-
łówka krajowa np. wśród kadetek startowały 
trzy pierwsze zawodniczki z listy rankingo-
wej PZTS. Tylko wśród juniorek zabrakło 
najlepszych, bo przygotowują się do startu w 
mistrzostwach Europy. W sumie w mistrzo-
stwach wystąpiło 193 tenisistów, reprezentu-
jących 62 kluby z 13 województw. Poziom, 
jak mówili trenerzy, był dość wysoki, ale 
przede wszystkim mecze były niezwykle 
zacięte – sporo kończyło się wynikiem 3:2.

Ponadto, dowiedzieliśmy się, że PZTS 
zamierza w przyszłym roku nadać mistrzo-
stwom LZS, rangę mistrzostw Polski.

Mistrzowie LZS – młodzieżowcy: Pau-

KZ LZS. Drugi dzień mistrzostw obserwo-
wał europoseł Bogusław Liberadzki, który 
powiedział m.in.: – Wpadłem można powie-
dzieć niespodziewanie, wracając z Brukseli 
zobaczyłem plakaty z reklamą igrzysk, przy-
ciągnęło mnie hasło LZS. Wspaniałe zawody, 
szkoda tylko, że tak mało kibiców, ale gene-
ralnie, my Polacy, rzadko mamy w zwyczaju 
oglądać zawody sportowe, chyba, że są to 
mistrzostwa Europy lub świata, wtedy się 
mobilizujemy. A tymczasem w innych kra-

jach UE na tak pięknym obiekcie i przy takiej 
pogodzie byłyby tłumy. Przecież warto obej-
rzeć przyszłych mistrzów, bo nie wątpię, że 
z wielu tu startujących wyrosną co najmniej 
mistrzowie Polski. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, bezpośrednim wykonaw-
cą Lubuskie Zrzeszeni LZS. Partnerami: 
Marszałek Woj. Lubuskiego, Starostwo 
Powiatowe w Słubicach, Urząd Miasta 
Słubice, Lubuski Związek LA, SOSiR w 
Słubicach, LKS Lubusz Słubice. Mistrzostwa 
zostały dofinansowane przez MSiT.

W imieniu Krajowego Zrzeszenia LZS, 
sekretarz Krzysztof Piasek podziękował 
wszystkim organizatorom oraz przedsta-
wicielom samorządu lokalnego za wspa-
niałe przygotowanie imprezy. – Słubice, to 
wyjątkowe miasto na naszej sportowej mapie 

– powiedział. – Gościmy, jako LZS-y, w jego 
progach dość często i zawsze jesteśmy tu mile 
witani, zawsze spotykamy się z profesjonali-
zmem przy organizacji imprez. Robicie je po 
niewygórowanej cenie i z ogromnym zaanga-
żowaniem wolontariuszy. Dziękujemy. 

Punktacja klubowa: 1. KS Podlasie 
Białystok, 2. MKS Bolesłavia Boleesławiec, 
3. KS Agros Zamość, 4. ULKS Uczniak 
Szprotawa, 5. MLKS Agros Żary, 6. LLKS 
Pomorze Stargard

Punktacja województw: 1. wielkopolskie, 
2. lu bus kie, 3. zachodniopomorskie, 4. pod-
laskie, 5. dol nośląskie, 6. mazowieckie

lina Nowacka (KS Stella Gniezno), Mar-
cin Woskowicz (AUKS PWSZ Zamość); 
ju niorzy: Aleksandra Nowak (LZS Victoria 
Chróścice) i Adrian Więcek (MLKS Ostró-
dzianka Ostróda); kadeci: Katarzyna Galus 
(LUKS Skrzyszów) i Filip Kujawa (KS 
Stella Gniezno); młodzicy: Julia Wójcik 
(LZS Victoria Chróścice) i Artur Grela (KS 
Naprzód Borucin). 

Klasyfikacja klubowa: 1. LUKS Warmia 
Lidzbark Warmiński, 2. MLUKS Dwójka 
Rawa Maz., 3. GKS Gorzovia Gorzów Wlkp.

Klastyfikacja województw: 1. war miń-
sko-mazurskie, 2. łódzkie, 3. kujawsko-po-
morskie.

Mistrzowie LZS młodzieżowcy
110 m ppł – Jakub Juniewicz STS Po merania 
Szczecinek; skok wzwyż – Mateusz 
Siemienkiewicz LUKS Hańcza Suwałki; 
100 i 200 m – Mateusz Kołodziej MLKS 
Agros Żary; młot – Adrian Paczkowski 
MKS Zduńska Wola; dysk – Paweł Pasiński 
MLKS Nadwiślanin Chełmno; skok w dal – 
Szymon Rajtak KS Agros Zamość; 400 m – 
Kamil Szumert STS Pomerania Szczecinek; 
1500 i 800 m – Grzegorz Kaczan MKS 
Żak Biała Podlaska; 2000 m prze. – Jakub 
Sierżęga UKS Trójka Sandomierz; oszczep 
– Paweł Grzeszczyk LKS Orkan Wlkp. 
Poznań; trójskok – Piotr Figat MKS 
Durasan Płońsk; kula – Dominik Witczak 
RLTL ZTE Radom

Mistrzynie LZS U-23
młot – Agnieszka Bosek MKS Bolesłavia 
Bolesławiec; 100 i 200 m – Agnieszka 
Jeziorna LKS Orkan Ostrzeszów; dysk – 
Karolina Sygutowska ZLKL Zielona Góra; 
skok wzwyż – Anna Stój ULKS Technik 
Trzcinica; 1500 m – Agnieszka Skóra LKS 
Olimpic Szczecin; 2000 m prze. – Mariola 
Grochola MLKS Sparta Złotów; skok 
w dal i trójskok – Oliwia Dyląg ULKS 
Technik Trzcinica; kula – Anna Wloka 
LUKS Podium Kup; oszczep – Karolina 
Bołdysz KS Polonia Pasłęk; 3000 m – 
Weronika Pyzik LKS Znicz Biłgoraj
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Głównym organizatorem mistrzostw było 
Krajowe Zrzeszenie LZS, a bezpośrednim 
LKS Pomorze Stargard Szczeciński. Impreza 
została dofinansowana przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Bezpośredniego orga-
nizatora wspierali: Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
Zachodniopomorskie ZLZS w Szczecinie, 
Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w 
Stargardzie Szczecińskim, a także miejsco-
wy OSiR i Urząd Gminy. Jednym ze sponso-
rów prywatnych była Agrofirma Witkowo, 
której prezes od wielu lat wspomaga wiejski 
sport. Patronat nad imprezą objęli Sławomir 
Pajor, prezydent Stargardu i Waldemar Gil 
starosta stargardzki.

Uroczystego otwarcia zawodów doko-
nał Wacław Hurko, wiceprzewodniczący 
RG KZ LZS. A gościem specjalnym był 
lekkoatleta LKS Pomorze Stargard Marcin 
Grynkiewicz. 

Uczestnicy rywalizowali na pętli o 
długościok. 900 m z górkami i trawiastą 
nawierzchnią. Zawodom towarzyszyła pięk-
na słoneczna pogoda. Startowało ponad 
150 zawodniczek i zawodników na dystan-
sach od 1500 m do 3000, reprezentujących 
32 kluby lekkoatletyczne z 8 województw. 
Zorganizowano także biegi na dystansie 

1000 m dla dziewcząt i chłopców z rocznika 
2000 i młodsi. Na starcie tych dwóch biegów 
stanęła dobrze ponad 100 zawodników. 

Klasyfikację klubową wygrała PLKS 
Gwda Piła. Jej zawodnicy zdobyli puchar 
Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia 
LZS. Indywidualnie „wybiegali" trzy meda-
le: złoty w biegu na 3 km młodzieżow-
ców Bartosz Kowalczyk, brązowy Patryk 
Piotrowicz na 3 km juniorów i również 
brązowy Jakub Palacz na 2,5 km juniorów 
młodszych.

W punktacji województw najlepsze było 
woj. wielkopolskie, które w sumie zdobyło 
aż 1080 punktów i o ponad 500 pkt. wyprze-
dziło woj. zachodniopomorskie.

Biegom z uwagą przyglądali się zaprosze-
ni goście, którzy pomimo panującego zimna 
wytrwali do końca zawodów i wręczali 
zawodnikom medale, puchary i dyplomy. A 
byli to m.in.: posłanka Zofia Ławrynowicz 
i poseł Michał Jach, Stanisław Kopeć – 
członek Rady Głównej KZ LZS, Tomasz 
Paciejewski, urzędujący przewodniczący 
ZZ LZS, Ryszard Ludwińczuk, wiceprze-
wodniczący ZZ LZS, Rafał Zając, wicepre-
zydent Stargardu i Beata Radziszewska, 
prezes OSiR.

Punktacja województw: 1. wielkopolskie, 

2. zachodniopomorskie, 3. lubuskie
Punktacja klubowa: 1. PLKS Gwda Piła, 

2. LKS Pomorze Stargard, 3. LLKS Osowa 
Sień 

Maria Moldenhawer-Frey –	guru	warcabów	100-polowych	i	szachów

Nie ma chyba w gronie 
warcabistów i szachistów 
osoby, która nie znałaby 
pani Marii Modenhawer-
Frey. Jedni czytali jej książki 
i broszury szkoleniowe, inni 
spotykali się z nią na prze-
różnych turniejach, jeszcze 
inni szkolili na sędziów. 

Od ponad 50 lat Pani Maria niestru-
dzenie promuje obie dyscypliny. I choć 
nie są to sporty z pierwszych stron gazet, 
uprawia je w Polsce setki tysięcy, jak nie 
miliony osób. W lipcu tego roku kończy 
85 lat i ciągle jest aktywna i to jak... W 
ubiegłym roku obroniła pracę doktorską 
pod tytułem „Wychowawcza i kształcąca 
funkcja gier. Ruch warcabowy w Polsce”w 
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie. Była jedyną 
z najstarszych w tym wieku doktorantek w 

Europie, a jej praca jest pierwszą na świecie 
traktującą o wpływie warcabów na rozwój 
umysłowy człowieka.

W warcaby i szachy grała już w dzieciń-
stwie. Popularyzacją tych gier w różnych 
środowiskach społecznych zainteresował 
ją mąż Romuald Frey, współpomysłodaw-
ca ogólnopolskiego turnieju szachowego o 
„Złotą Wieżę”. Pierwszy odbył się w 1958 
roku. Ale prawdziwą miłością sportową 
Pani Marii są warcaby stupolowe.

W 1972 roku małżonkowie Frey dowie-
dzieli się o ich istnieniu, zafascynowało ich 
to, że grę wymyślił w 1723 roku Polak i na 
Zachodzie Europy nazywano ją – polską 
grą. Rok później odbył się pierwszy turniej 
warcabowy o „Kryształowy Kamień”.

Od 1968 roku Pani Maria jest członkiem 
Światowej Federacji Warcabowej (FMJD) i 
to m.in. dzięki jej staraniom w 2000 roku 
warcaby uznane zostały za dyscyplinę spor-

tową, a w 2005 roku powstał Polski Związek 
Warcabowy, którego jest jego honorowym 
prezesem.

Mimo, że od ponad 20 lat Pani Maria 
jest emerytką to nadal czynnie uczestni-
czy w życiu sportowym i cały swój wolny 
czas poświęca popularyzacji warcabów. Jest 
przykładem na to, że pasjonatem sportu 
można być do końca swoich dni.

Biorąc pod uwagę wszystkie dokonania 
Pani Marii, Krajowe Zrzeszenie LZS wystą-
piło do Ministra Sportu i Turystyki o jej 
uhonorowanie. Pod koniec maja w naszej 
warszawskiej siedzibie, odbyła się miła uro-
czystość wręczenia Pani Marii specjalnego 
dyplomu i nagrody. Ponadto wiceprzewod-
niczący KZ LZS Wacław Hurko był obecny 
na uroczystości wręczenia doktoratu Pani 
Marii, podczas której wręczył jej grawero-
waną tabliczkę pamiątkową. 

Zdrowia życzymy Pani Mario!

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Stargard Szczeciński 2013 Biegi Przełajowe
16 marca br., na terenach wokół Stadionu Miejskiego im. Dr. J. Cieśli w Stargardzie Szczecińskim, odbyły się Mistrzostwa 
Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych, w lekkoatletycznych kręgach zwanych „małymi mistrzostwami Polski” z racji bardzo sil-
nej obsady oraz wysokiego poziomu sportowego reprezentantów LZS, którzy od lat wiodą prym w krajowym współzawodnictwie 
w przełajach.

Mistrzowie LZS
1,5 km młodziczki
1. Milena Sadowska UKS Arbod Dobra 
Nowogard
2 km młodzicy
1. Wiktor Witkowski MLKS Sparta Złótów
1.5 km juniorki młodsze
1. Aneta Konieczek WMLKS Nadodrze 
Powodowo 
2.5 km juniorzy młodsi
1. Dawid Grodzki UKS Achilles Leszno 
3 km juniorki
1. Andżelika Majdecka LKS Orkan Wlkp. 
Poznań 
3 km juniorzy
1. Mateusz Bak ZLKL Zielona Góra 
3 km młodzieżowcy kobiety
1. Paulina Kaczyńska LKS Pomorze 
Stargard 
3 km młodzieżowcy mężczyźni
1. Bartosz Kowalczyk PLKS Gwda Piła 



c z e r w i e c  2 0 1 3 c z e r w i e c  2 0 1 3 15

Godne to miejsce dla najstarszego tego typu 
turnieju szachowego na świecie. Turnieju, 
który w tym roku odbył się pod honoro-
wym patronatem Marszałka Województwa 
Lubelskiego Krzysztofa Hetmana. I szczę-

śliwe dla MLKS Nadnarwianki Pułtusk, 
która odzyskała tytuł po... 35 latach! Tak, 
ostatni i zarazem jedyny raz szachiści z 
Pułtuska wygrali w 1978 roku! Wtedy XX 
jubileuszowy turniej odbył się w Pałacu Jana 
III Sobieskiego w Wilanowie, w przepięk-
nej Białej Sali, a drużynę reprezentowali: 
Dionizy Barwiński, Zbigniew Tyszkiewicz, 
Andrzej Pankratjew i Teresa Gabrycka. 
Atrakcją ówczesnego turnieju było wido-
wisko żywych szachów p.t. Jan III Sobieski 
pod Wiedniem, które przygotował Stefan 
Witkowski, a wykonawcami była młodzież 
Technikum Hodowlano-Drobiarskiego 
w Piasecznie. Obecną drużynę tworzyli: 
Krystian Kuźmicz, Anna Gasik, Michał 
Bartel i Adam Czajkowski.

W Zamościu, w dniach 6-11 czerwca 
br., spotkało się 120 szachistów z 15 woje-
wództw (zabrakło przedstawicieli woj. 
kujawsko-pomorskiego). Turniej odbył się 
w Sali Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Delegatura w Zamościu. Sala do gry i 
sprzęt (dostosowany do transmisji on-line), 
wystrój i oświetlenie (co przy tej grze ma 
wielką wagę) przygotowano profesjonalnie. 
Uczestnicy mieli do dyspozycji kawiarenkę 
z ciepłymi i zimnymi napojami oraz sło-
dyczami, w której mogli odpocząć i zrelak-
sować się (pamiętajmy, że w tym sporcie 

nie liczy się wysiłek fizyczny a umysłowy, 
a relaks to jak gabinet odnowy biologicznej 
dla innych sportowców), a w holu urządzo-
no wystawę fotograficzną Katarzyny Kawki 
pt. Szach Mat.

Organizatorem finału, dofinansowanego 
ze środków MSiT, było Krajowe Zrzeszenie 
LZS w Warszawie i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie, współorganizatorami 
zaś: Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego, Urząd Wojewódzki w Lublinie, 
Urząd Miasta Zamość, Lubelski Związek 
Szachowy i sponsorzy: Urząd Miasta 
Zamość, firma Komputronik oraz darczyńcy 
anonimowi. Patronat medialny sprawowa-
li: Tygodnik Zamojski, Dziennik Wschodni, 
TVP Lublin i Radio Lublin.

W uroczystościach otwarcia i zamknięcia 
finału uczestniczyli: z-cy przewodniczącego 
Krajowego Zrzeszenia LZS Wacław Hurko 
i Józef Poterucha, jednocześnie przewod-
niczący RW ZLZS w Lublinie, przedstawi-
ciel Marszałka Województwa Lubelskiego 
Eugeniusz Polakowski, dyrektor Wydziału 
Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość 

Jerzy Michalski, prezes Zarządu Polskiego 
Związku Szachowego Tomasz Delega, pre-
zes Małopolskiego Związku Szachowego Jan 
Kusina, przewodniczący GKR Lubelskiego 
Związku Szachowego Piotr Piwowarczyk, 
pracownicy KZ LZS Iwona Kusińska-
Kania, Dorota Borzycka i WZ LZS Teresa 
Paczkowska oraz przedstawiciele sponso-
rów.

Podczas uroczystości otwarcia turnieju 
tablicą honorową wyróżniono Tadeusza 
Nycza, obchodzącego 40-lecie swojej dzia-
łalności na rzecz propagowania szachów 
wśród dzieci i młodzieży w środowisku 
LZS, uczestnika czterdziestu edycji turnieju 
i współautora wydawnictwa 40 lat Turnieju 
Szachowego o Złotą Wieżę.

W zawodach wystartowały 24 druży-
ny. Sześć województw wystawiło po dwie 
drużyny, siedem po jednej, obowiązkowo 
uczestniczył ubiegłoroczny zwycięzca – 
LKSz GCKiP Czarna I z województwa pod-
karpackiego i 4 drużyny z woj. lubelskiego. 
Finał rozegrano systemem szwajcarskim na 
dystansie 9 rund. Zgłoszono go do klasyfi-
kacji rankingowej FIDE. 

Sędzią głównym był sędzia klasy między-
narodowej Zbigniew Chojnicki oraz sędzio-
wie rundowi: Krzysztof Góra, Tomasz 
Żądło, Ryszard Probola, Tomasz Stefaniak. 
Dyrektorem Turnieju był Ryszard Żądło. 

Najstarszego uczestnikiem turnieju był 
Stanisław Duliński (LUKKS II Kielce) a 
najmłodszym Joanna Święch (LKSz GCKiP 
III Czarna).

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicz-
nościowe koszulki, dyplomy oraz materiały 
promocyjne. W ramach programu towarzy-
szącego szachiści wzięli udział w spotkaniu 
integracyjnym oraz zwiedzili Zamość.

zwycięstwo Nadnarwianki Pułtusk po 35 latach!
Tym razem organizatorzy na miejsce 55. Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o „Złotą 
Wieżę” wybraliZamość – Perłę Renesansu, Miasto Arkad, Padwę Północy, albo inaczej Miasto Idealne (la citta 
ideale) – dobre, piękne i wieczne, bo tak o swojej dziś byśmy powiedzieli „inwestycji” myślał Jan Zamojski 
(epoka Renesansu) założyciel tego prywatnego miasta-twierdzy. Jego ideę zmaterializował w XVI wieku inży-
nier i architekt Bernardo Morano. 

Finał Cenralny 55. Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o „Złotą Wieżę”
zamość 2013

Klasyfikacja końcowa:
1. MLKS Nadnarwianka Pułtusk, 
2. MUKS Stoczek 45 Białystok, 
3. LKSz GCKiP Czarna I, 
4.  Myślenicki Ludowy Klub Szachowy 

Archon+, 
5. LKSz GCKiP Czarna II, 
6. UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski
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Rodzina, ach rodzina...
Rodzina, rodzina, rodzina, ach rodzina./Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, /Lecz kiedy jej nima /Samotnyś jak pies. Przyglądając się 
roześmianym i zadowolonym twarzom uczestników Finału Centralnego Ogólnopolskich Rodzinnych Rozgrywek Sportowych LZS, 
które odbyły się 1-4 maja br. w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym LZS w Mielnie, tak jakoś bezwiednie na myśl przyszedł mi ten 
fragment piosenki z Kabaretu Starszych Panów, jakże przewrotnej, ale prawdziwej. 

Nic tak nie łączy i nie integruje rodziny, tej 
małej, ale i tej dużej jaką są LZS-y, jak wspól-
nie spędzony aktywnie czas. Wtedy wspiera-
my się, pomagamy najsłabszym członkom 
i „pękamy” z zadowolenia jak przejdziemy 

kolejną przeszkodę. Takie rodzinne potycz-
ki mają już w LZS swoją historię. Jak cieka-
wie przygotowany jest ich program mogli 
przekonać się przedstawiciele Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, czyli głównego sponsora 
publicznego, tego swoistego zlotu 125 osób 
(w tym 28 dzieci). Dyrektor Departamentu 
Sportu dla Wszystkich, pan Wojciech Ku-

dlik oraz panie Grażyna Felczak i Hanna 
Malawska-Sipak też stworzyli tymczasową 
„rodzinę” i wystartowali poza konkurencją 
np. w rzutach na kijek. A konkurencji było 
aż 14 – oprócz wyżej wspomnianej – bieg w 
worku, rzuty do kosza, kręgle, marsz z kijka-
mi, turniej piłki siatkowej, rzut woreczkiem 
do celu, układanie puzzli, pokazywanie i 
zgadywanie kalamburów, slalom piłkarski, 

przeciąganie liny, strącanie puszek, chwyta-
nie kasztanów i turniej wiedzy, czyli ogólnie 
podsumowując coś dla ciała i umysłu.

W sumie w rozgrywkach uczestniczyło 13 
zespołów, w tym 11 punktowało do klasyfi-
kacji wojewódzkiej. Uczestnicy reprezento-
wali 9 województw: pomorskie, lubelskie, 
zachodniopomorskie, łódzkie, podkarpac-
kie, podlaskie, mazowieckie, warmińsko-
mazurskie i kujawsko-pomorskie, swoją 
drużynę wystawiło też KZ LZS Warszawa.

Sędzią głównym rozgrywek był kol. Mi-
chał Marszałkowski, kierownikiem biura 
zawodów kol. Maria Glazik, a koordyna-
torem jak zwykle Iwona Kusińska-Kania. 

Specjalny program dla dzieci poprowadził 
sędzia Mariusz Krzemiński, a trening  po-
przedzający konkurencję marszu z kijkami 
przeprowadził instruktor Tadeusz Jurek.

Uczestnicy mieli też chwilę oddechu – 
odbyły się wycieczki do Latarni Morskiej 
w Gąskach, Kołobrzegu oraz Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Z kronikarskiego obowiązku informu-
jemy, że klasyfikację województw wygrało 
kujawsko-pomorskie, przed pomorskim i 
zachodniopomorskim (drużyna KZ LZS za-
jęła 6. miejsce).

Puchar dla Najaktywniejszej Rodziny 
wręczono reprezentantom woj. łódzkiego – 
rodzinie kol. Marka Mazura (a było ich aż 
jedenaścioro). Najmłodszymi dziećmi były 
Olimpia Bartnik (woj. warmińsko-mazur-
skie) i Michał Rasławski (woj. pomorskie).

Uczestnicy zajmujący trzy pierwsze miej-
sca w poszczególnych konkurencjach otrzy-
mali pamiątkowe medale, a w punktacji 
wojewódzkiej puchary, które m.in. wręcza-
li Helena Koziej, dyrektor Biura KZLZS 
i przedstawiciele MSiT. Każdy uczestnik 
otrzymał też okolicznościową koszulkę.

Warto zakończyć cytatem z innej piosen-
ki: Nie jesteś sama, nie jesteś sama /uwierz w 
siebie, uwierz w ludzi, uwierz w nas.

Do zobaczenia za rok!

Finał Centralny Ogólnopolskich Rodzinnych Rozgrywek Sportowych LZS
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W połowie kwietnia, w Ośrodku Kultury 
i Sportu Gminy Pruszcz Gdański w Cie-
plewie, odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród i pucharów laureatom plebiscytu. 
Na zaproszenie Magdaleny Kołodziejczak, 
przewodniczącej Pomorskiego Zrzeszenia 
LZS uczestniczyli w niej m.in.: wicemarszał-
kowie woj. pomorskiego Ryszard Świlski i 
Czesław Elzanowski, wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Pomorskiego 
Dariusz Męczykowski, członek Zarządu 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Anna 

Moritz, przedstawiciel Związku Gmin Po-
morskich Bogdan Dombrowski.

Pierwsze miejsce i tytuł najpopularniej-
szego sportowca Pomorskiego Zrzeszenia 
LZS przyznano Dominice Nowakowskiej, 
lekkoatletce z LKB im. Braci Petk z Lęborka, 
drugie miejsce zajął Paweł Poljański, kolarz 
GKS Cartusia Kartuzy, a trzecie Andrzej 
Rogiewicz, biegacz z LKS Zantyr Sztum. 
Siedmiu kolejnym sportowcom przyznano 
równorzędne nagrody. Podobnie było wśród 
trenerów. Tu trzy pierwsze miejsca zajęli: 

Andrzej Pryczkowski – trener zapasów 
klasycznych GKS Cartusia Kartuzy, Bartosz 
Mazerski – trener lekkiej atletyki LKS Zan-
tyr Sztum, Dariusz Malecki – trener kolar-
stwa w GKS Cartusia Kartuzy. Wyróżniona 
także najlepsze kluby, imprezy roku i talenty 
sportowe. 

13 kwietnia br. w Linii odbyły się IV 
Otwarte Mistrzostwa LZS Województwa Po-
morskiego w Kaszubską „Baśkę”. Organiza-
torami zawodów oprócz miejscowego GDK 
byli: Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskie-
go, Pomorskie ZLZS, Gminne Stowarzysze-
nie LZS w Linii oraz miejscowy Urząd Gmi-

ny i OSP. Głównym organizatorem turnieju 
był Jan Trofimowicz, dyrektor GDK i z-ca 
przewodniczącego Pomorskiego ZLZS.

Do turnieju przystąpiło 140 graczy (35 ze-
społów). Po 3 godzinach rozgrywek najlep-
szy indywidualnie okazał się Edward Dzie-
wierski z Lęborka, a klasyfikację drużynową 
wygrali Sami Swoi Lębork. Dekoracji zwy-
cięzców dokonał wójt gminy Linia Łukasz 
Jabłoński. Pucharem wyróżniono m.in. naj-

starszego zawodnika – 84 letniego Mariana 
Maszota z Lęborka. 

Baśka – to tradycyjna kaszubska gra kar-
ciana (w Wielkopolsce nazywana Kop). Gra 
się głównie podczas spotkań towarzyskich. W 
grze biorą udział cztery osoby. Gra jest szybka 
– jedno rozdanie nie trwa zwykle dłużej niż 
minutę, bo talia składa się z szesnastu kart i 
każdy z graczy otrzymuje ich tylko cztery. Gra 
w nią m.in. premier Donald Tusk.

Nie ma jak „Piątka”

ZZ LZS w Szczecinie i LUKS „Piątka” już 
od lat są organizatorami rajdu pieszego po 
Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach, 
na który corocznie przybywa kilkudziesięciu 
turystów z województwa zachodniopomor-
skiego. W tym roku z zaproszenia organiza-
torów skorzystały także ekipy z Białogardu 
i Szkoła Podstawowa ze Strachocina oraz 
stargardzkie drużyny open. Po ogrodzie 
oprowadzała Maria Ziarkowska, przepięknie 
opowiadając o historii tego zakątka zieleni. 

Drawa to jedna z najpiękniejszych pol-

skich rzek. A spływ nią to sama przyjem-
ność. Tym razem na zaproszenie organiza-
torów, LUKS „Piątki” i ZZ LZS w Szczecinie, 
odpowiedzieli uczniowie i absolwenci ZS Nr 
5, drużyny z Zespołu Szkół Ogrodniczych 
Szczecin Zdroje, Zespołu Szkół Nr 2 z Py-
rzyc i stargardzcy gimnazjaliści. Kilkunastu 
kilometrowy odcinek jaki mieli do pokona-
nia kajakarze prowadził doliną Drawy wiją-
cej się wartkim nurtem przez tereny leśne. 
Na spływie panowała wspaniała atmosfera, 
a to zasługa sympatycznej integracji mło-
dzieży z opiekunami: Ryszardem Janikiem, 
Januszem Przemysławem Borkowskim i 
Arkadiuszem Rozwodem, który czuwał 
nad tzw. „pierwszakami". 

Sekcja turystyczna LUKS „Piątka” była 
współorganizatorem Ogólnopolskiego Zlo-

tu Organizatorów Turystyki w Międzyz-
drojach, który odbył się w dniach 31 maja 
– 2 czerwca br. Prawie 200 turystów z woje-
wództw: lubelskiego, mazowieckiego, mało-
polskiego i zachodniopomorskiego spędziło 
kilka dni poznając walory krajoznawcze 
wyspy Wolin i okolic – Wolińskiego Parku 
Narodowego i Świnoujścia. Słoneczna aura 
pozwoliła na piesze wycieczki i plażowanie. 
Ale, jak to zwykle na naszych zlotach bywa 
– drużyny turystyczne rywalizowały między 
sobą. 

„Piątka” nie była gościnna – stargardzka 
młodzież wygrała klasyfikację drużynową i 
wojewódzką. Drugie miejsce zajęli turyści z 
Lublina, a trzecie z województwa małopol-
skiego.

Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentował 
Bogusław Brzozowski, a Zachodniopomor-
skie – Maria Tumanowicz.

Wieści z wojewódzkich zrzeszeń LzS
pomorskie/zachodniopomorskie

 Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców 
i Trenerów Pomorskiego Zrzeszenia LZS za 2012 rok
XIII

Kaszubska „Baśka”,  
czyli karty na stół

Jedną z najaktywniejszych sekcji turystycznych w naszym Zrzeszeniu jest LUKS „Piątka”, działa-
jący przy Zespole Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim. To zasługa niestrudzonej propagatorki 
turystyki wśród młodzieży pani Joanny Sulei. Gdzie na szlaku można spotkać „Piątkę”? 

Przelewice	wiosennie	 Po	wijącej	się	Drawie

Międzyzdroje	zlotowo
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Co roku zmieniają się nieco zasady i zadania 
tego konkursu. Podobnie jest i tym razem. 
Świadczy to o tym, że nasze Zrzeszenie szybko 
reaguje z jednej strony na potrzeby lokalnych 
środowisk, z drugiej na priorytety w polityce 
ministerstwa. Tym razem nasz konkurs odbę-
dzie się pod hasłem „Orlik dla Wszystkich”.

Premiowane będą przede wszystkim imprezy 
zorganizowane na „Orlikach”. Takich boisk jest 
w naszym kraju ponad 1800 (najwięcej w woj. 
wielkopolskim, najmniej w opolskim i świę-
tokrzyskim). Wszystkim zależy by były one 
właściwie wykorzystywane. Bo często choć 
„Orliki" zostały wybudowane przy szkołach, te 
nie wywiązują się z nałożonych na nie zobo-
wiązań. W zamyśle twórców tego pomysłu 
„Orliki" miały być lokalnym centrum życia 
społecznego, według socjologów tzw. „trzecim 
miejscem", poza domem i pracą, w których 
spędzamy czas wolny, spotykamy się i pozna-
jemy. Jak często się mówi, łatwiej wybudować 

stadion czy boisko, trudniej „tchnąć w nie 
życie".

Celem konkursu jest też wspieranie inicja-
tyw pobudzających aktywność fizyczną osób 
starszych, bo mitem jest, że osoby 50+ i więcej 
nie powinny ćwiczyć czy uprawiać jakiegoś 
sportu, gdyż to im szkodzi i przecież... nie 
wypada. Konkurs ma też zachęcać i pokazy-
wać najlepsze przykłady współpracy samorzą-
dów lokalnych i organizacji pozarządowych 
w aktywizacji sportowej swoich środowisk. 
A także promować działalność najaktywniej-
szych stowarzyszeń sportowych i wolontariat 
sportowy, który jeszcze niezadomowił się na 
dobre w środowisku wiejskim.

Do czwartej edycji konkursu zgłoszono 77 
inicjatyw. Do 5 października uczestnicy muszą 
dostarczyć sprawozdanie z przeprowadzonej 
imprezy. Rozstrzygnięcie nastąpi 26 paździer-
nika – ogłoszona zostanie lista 32 najlepszych 
inicjatyw.

Laureatów, jak zwykle, zaprosimy w listopa-
dzie do Warszawy na uroczyste podsumowa-
nie konkursu (w tekście zdjęcia z ubiegłorocz-
nej uroczystości).

Uczestnicy konkursu uczynili pierwszy krok 
– zgłosili się do niego, ale muszą jeszcze 
przeprowadzić zgłoszoną imprezę, doskonale 
ją opisać i udokumentować, a także zarekla-
mować. Jury, zarówno te wojewódzkie, jak i 
krajowe przegląda uważnie każdy dokument. 

Bo też w finale jest o co walczyć. Różnica w 
nagrodzie (sprzęt sportowy) jest spora – za 
pierwsze miejsce można otrzymać aż 15 tysię-
cy złotych, za drugie 12 tysięcy, za trzecie 10 
tysięcy, miejsca od czwartego do dziesiątego 
premiowane są po 7 tysięcy, a za 11 (i aż do 32) 
tylko 4 tysiące. Choć uczestnicy poprzednich 
finałów konkursu, zgodnie twierdzili, że już 
znalezienie się w nim to sukces.

Przypomnijmy tych, którzy w poprzednich 
latach zajmowali pierwsze miejsce. W 2009 
roku konkurs wygrało Gminne Zrzeszenie LZS 
w Ełku, woj. warmińsko-mazurskie, w 2010 

najlepsze okazało się Gminne Zrzeszenie LZS 
Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, w 
2011 roku triumfowało Stowarzyszenie FSL – 
Aktywni dla Powiatu, Słubice, woj. lubuskie, a 
w ubiegłym roku zwycięzcą został Uczniowski 
Klub Sportowy „Olimpia" Bobolice, woj. 
zachodniopomorskie.

21 maja 2013 roku, w wie ku 
62 lat, zmarł Hieronim Ma -
zurkiewicz, wieloletni Wice -
przewodniczący Ra dy Wiel-
kopolskiego Zrze  szenia LZS 
w Po zna niu, wielce zasłużo-
ny działacz Zrze szenia LZS, 
lek koatleta, pedagog. 

Urodził się 17 września 
1950 roku w Przysieczynie, pow. wągrowiec-
ki. Swoją aktywność sportową rozpoczął w 
1965 roku w Ludowym Klubie Sportowym 
Orkan Wielkopolska. Jego domeną były 
biegi na średnich i długich dystansach. 
Na nich to w kategoriach młodzieżowych 
zdobył sześć tytułów mistrza Polski. Był 
reprezentantem naszego kraju. Umiał pogo-

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki
pn.	„Orlik	dla	Wszystkich"
Trwa czwarta edycja Konkursu Ministra Sportu i Turystyki i Krajowego Zrzeszenia 
LZS na najciekawszą inicjatywę upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. 

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

 

„Orlik” dla Wszystkich

Spotkamy się na niebiańskich boiskach...Pożegnanie
Hieronim Mazurkiewicz W środowisku Ludowych Zespołów 

Sportowych miał nie tylko najbliższych 
sobie współpracowników i kolegów, ale 
także wielu wypróbowanych przyjaciół. W 
ostatnich latach był Wiceprzewodniczącym 
Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w 
Poznaniu oraz członkiem Komisji Sportu 
Wyczynowego Rady Głównej Krajowego 
Zrzeszenia LZS. W roku 2008 przeszedł na 
emeryturę, jednak z jego bogatego doświad-
czenia i wiedzy wielkopolskie LZS korzysta-
ły nadal – pełnił funkcję Kierownika Biura.

Za swoją działalność był wielokrotnie 
nagradzany i wyróżniany odznaczenia-
mi państwowymi i resortowymi, w tym 
m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką 
Honorową Za Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego i Medalem 65-lecia LZS. 

Cześć Jego pamięci!

dzić sport z nauką. W roku 1974 ukoń-
czył Akademię Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu, zostając jednocześnie nie-
przerwanie przez 33 lata trenerem koor-
dynatorem WLKS Orkan Wielkopolska. 
Wychował kilka po koleń młodych spor-
towców, z których wielu zdobyło medale 
mistrzostw Polski, broniło naszych barw na 
Młodzieżowych Mistrzostwach Świata oraz 
Mistrzostwach Europy Juniorów.

W środowisku sportowym cie szył się 
zasłużonym szacunkiem i uznaniem. Peł nił 
funkcję Wiceprezesa Okręgowego Zwią zku 
Lekkiej Atletyki, członka Zarządu Wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia Sportowego 
oraz LKS Orkan Wielkopolska. Był cenio-
nym i lubianym pedagogiem – nauczycielem 
wychowania fizycznego w Zespole Szkół 
Rolniczych we Wrześni i Łęknie.
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13 kwietnia 2013 roku, w wieku 81 lat, 
zmarł znakomity zawodnik i działacz 
sportowy Władysław Czaczka. Przez 40 
lat był prezesem i prezesem honorowym 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu. 
Miał piękny i bogaty życiorys. Jeśli można o 
kimś powiedzieć, że oddał ciało i duszę LZS, 
to z pewnością był to On.

Władysław Wiktor Czaczka urodził 
się 27 sierpnia 1931 roku w Zarwanicy – 
województwo Tarnopol (obecna Ukraina). 
W latach czterdziestych wraz z rodzica-
mi i rodzeństwem przyjechał do Polski. 
Czaczkowie osiedlili się w Ząbkowicach 
Śląskich. Mając 19 lat w 1950 roku wstąpił 
do struktur LZS jako zawodnik LKS „Orzeł” 
Ząbkowice Śląskie, gdzie uprawiał lekko-
atletykę – rzut dyskiem i pchnięcie kulą oraz 
sześciobój ciężarowy. Był 10-krotnym rekor-
dzistą województwa opolskiego w pchnię-
ciu kulą w latach 1955–1971, reprezentując 
barwy LZS Niemodlin. Był również 8–krot-
nym rekordzistą województwa w rzucie 
dyskiem w latach 1956-1963 reprezentując 
barwy LZS Niemodlin, a od 1965 KS „Odra” 
Opole oraz 3–krotnym mistrzem i rekor-
dzistą Polski w 6-boju ciężarowym: 1956 
reprezentując LZS Prudnik, w 1958 i w 1959 
reprezentując LZS Łambinowice. Ponadto 
wielokrotnie stawał na najwyższym podium 
podczas Mistrzostw Zrzeszenia LZS bijąc 
rekordy w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą. 
Dwukrotny laureat konkursu na 10 najlep-
szych sportowców polskiej wsi (1956 – 3 
miejsce i 1959 – 10 miejsce). 

Po skończeniu studiów w Wyższej 
Szkole Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu (obecnie AWF Wrocław) w 
1955 roku otrzymał nakaz pracy do Rady 
Wojewódzkiej Ludowe Zespoły Sportowe 
w Opolu, w której pracował nieprzerwa-
nie do 30 kwietnia 2008 roku. Początkowo 
pełnił z wyboru funkcję sekretarza Rady 
Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS, a później 
na przemian funkcję Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej 
Zrzeszenia LZS, co jest absolutnym rekor-
dem kraju na tym stanowisku. Był również 
członkiem Rady i Prezydium Rady Główniej 
LZS w Warszawie. Ponadto od 1958 r., rów-
nież Członek Prezydium Polskiego Związku 
Podnoszenia Ciężarów, a przez dwie 
kadencje Wiceprezes ds. szkoleniowych 
Związku i założyciel wszystkich sekcji pod-
noszenia ciężarów Okręgowego Związku 
Podnoszenia Ciężarów na Opolszczyźnie. 
Współtwórca sukcesu ciężarowców wcze-
śniej w KS „Odra” Opole, a potem KS 
„Budowlani” Opole. Był również człon-
kiem Rady Regionalnej Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w Opolu. Jego zasługą jest, że 
kolarskie kluby Opolszczyzny LZS „Zieloni” 
Opole, LZS „Ziemia Opolska” Opole, 
LZS ”Opolanka” Grabie, LZS Opole, LZS 
Prudnik miały przez wiele lat w okresie 
socjalistycznej gospodarki solidnego „spon-

sora” w postaci Państwowych Gospodarstw 
Rolnych. Sponsoring w tej formie (wielu 
twierdziło, że był najhojniejszym w kraju) 
doprowadził do zdobycia medali igrzysk 
olimpijskich i mistrzostw świata kolarzy 
– Stanisława Szozdy, Edwarda Barcika, 
Benedykta Kocota i Joachima Halupczoka. 
Powodem do dumy Pana Przewodniczącego 
było zakwalifikowanie się do olimpijskiej 
reprezentacji kraju hokeistek na trawie 
z LKS „Plon” Skoroszyce i LKS „Rolnik” 
Nysa – Moskwa 1980, badmintonistów LKS 
„Technik” Głubczyce w latach 1992 – 2008. 
Nigdy nie zaniedbywał w LZS sportu maso-
wego o czym świadczy uczestnictwo ok. 
600 drużyn w systematycznych rozgryw-
kach w strukturach Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w Opolu czy organizacja już od 
ponad 20-tu lat masowych biegów przełajo-
wych dla dzieci i młodzieży. 

Pan Władysław zabierając głos publicznie 
słynął z żarliwych wystąpień, poruszając naj-
żywotniejsze problemy sportu wiejskiego, 
uświadamiając przedstawicielom władzy, że 
skąpienie pieniędzy na działalność LZS jest 
szkodliwe dla polskiego sportu, nie mówiąc 
już o zdrowiu młodych mieszkańców wsi. W 
2008 roku przeszedł na emeryturę i został 
wybrany Honorowym Przewodniczącym 
WZ LZS w Opolu, był także honorowym 
członkiem Krajowego Zrzeszenia LZS. Ale, 
o ile mu zdrowie pozwalało, ciągle jeździł 
na spotkania do małych klubów i promował 
sport. Za działalność na rzecz sportu otrzy-
mał wiele odznaczeń państwowych i resor-
towych, mi.n.: w 1997 roku Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia RP 

Cześć Jego pamięci!
(ŚP. W. Czaczka na zdjęciu pośrodku)

7 marca 2013 roku 
zmarł, po długiej i cięż-
kiej chorobie, w wieku 
68 lat Jerzy Kryjom 
– wieloletni prze-
wodniczący Gminnej 
i Powiatowej Rady Zrzeszenia LZS w 
Ostrowie Wielkopolskim oraz wiceprze-
wodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia 
LZS. Takich ludzi – napisali Jego przyjaciele 
i współpracownicy – jak Jerzy Kryjom nie 
ma już wielu. Całe swoje życie podporząd-
kował i poświęcił wiejskiemu sportowi. A 
zaczął w wieku 14 lat, kiedy został piłkarzem 
LKS Centra Ostrów. Można powiedzieć, 
że był człowiekiem-orkiestrą miejscowych 
LZS. To w głównej mierze dzięki jego zaan-

gażowaniu Rada Powiatowa LZS w Ostrowie 
Wlkp. wybierana była wielokrotnie najlep-
szą w Wielkopolsce. Nie sposób wymie-
nić wszystkich imprez sportowych, których 
był organizatorem lub współorganizatorem. 
Najważniejsze to: Mistrzostwa Drużyn 
Niezrzeszonych i Zrzeszonych Powiatu 
Ostrowskiego w piłce nożnej i siatkówce, 
Mały Memoriał Teodora Anioły, a także 
Ligi Powiatowej w Piłce Nożnej i Siatkówce. 
Był także we władzach Terenowego Klubu 
Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w 
Wysocku Wielkim.

W latach 1995-2000 był członkiem 
Zarządu Kaliskiego OZPN, a do roku 2004 
przewodniczył Wydziałowi Gier i Ewidencji. 
Powoli niestety odchodzą z tego świata 
zasłużeni działacze, dla których praca na 
rzecz sportu była życiową misją.

Cześć Jego pamięci!

25 kwietnia 2013 roku 
odszedł Stanisław Zieliński. 
Wieloletni dyrektor POM-u 
w Żukowie, animator kul-
tury kartuskiej, poeta, 
ma larz. Założyciel Klubu 
Żeglarskiego Dulka w 
Chmiel nie, mecenas i pre-

zes GLKS Morena w Żukowie, którego naj-
wybitniejszym wychowankiem jest Andrzej 
Wroński, dwukrotny złoty medalista igrzysk 
olimpijskich w zapasach (Seul 1988, Atlanta 
1996). Klub przestał istnieć na początku lat 
90-tych XX w., kiedy pan Stanisław był już 
na emeryturze. W 2011 reaktywował go Jego 
wychowanek... Andrzej Wroński.

Cześć Jego Pamięci!

Spotkamy się na niebiańskich boiskach...Pożegnanie

Pożegnanie

Władysław Czaczka

Jerzy Kryjom 

Pożegnanie
Stanisław Zieliński
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XVI Ogólnopolskie Igrzyska LZS – Finał Centralny 29-31.08 Ełk

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

29. Ogólnopolski Turniej „Piłkarska Kadra Czeka”  
– Finał Centralny Chłopców  
09-14.08 Słubice

3. Ogólnopolski Turniej „Mała Piłkarska Kadra Czeka”  
– Finał Centralny Dziewcząt i Chłopców  
10-13.07 Opole

13. Ogólnopolskie Turniej „Piłkarska Kadra Czeka”  
– Finał Centralny Dziewcząt  
09-14.08 Opole

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Torowym  
Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców 
31.08-01.09 Pruszków


