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Zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzy

Krajowe Zrzeszenie  
Ludowe Zespoły Sportowe



12 listopada zmarł 
w Warszawie w wie
ku 68 lat Stanisław 
Stefan Paszczyk, 
działacz sportowy, 
były prezes PKOl, 
trener lekkoatletycz
ny, poseł na Sejm 
RP II i III kadencji. 

Stanisław Stefan Paszczyk urodził się 16 
marca 1940 roku w Pruszkowie. Był absol
wentem Akademii Wychowania Fizyczne
go w Warszawie, miał tytuł doktora nauk 
wychowania fizycznego. W latach 1963
1970 pracował jako nauczyciel akademic
ki na Uniwersytecie Warszawskim. W 
latach 19601970 był trenerem w klubie 
AZS AWF Warszawa, a w latach 1970
1972 w Skrze Warszawa. Od 1972 roku 
był kierownikiem wyszkolenia PZLA, a od 
1976 kierownikiem zespołu metodycznego  
i przygotowań olimpijskich.

 W latach 19801981 pracował na stano
wisku wicedyrektora departamentu spor
tu wyczynowego w Głównym Komitecie  
Kultury Fizycznej i Sportu. W 1976 i 1980 
roku podczas igrzysk olimpijskich w Mont
realu i w Moskwie był szefem trenerów 
lekkiej atletyki. W latach 19821984 był 
doradcą Meksykańskiego Komitetu Olim

pijskiego. Od 1984 roku przez dwa lata był 
wiceprzewodniczącym Komitetu Młodzie
ży i Kultury Fizycznej oraz pełnił funkcję 
wiceprezesa PKOl. 

W 1990 roku wyjechał do Hiszpanii, gdzie 
przez cztery lata był doradcą rządu hisz
pańskiego ds. przygotowań olimpijskich.  
Stworzył autorską koncepcję przygotowań 
reprezentacji Hiszpanii do igrzysk olimpij
skich w Barcelonie w 1992 roku, co zaowo
cowało 22 medalami i dziesiątym miejscem  
w klasyfikacji państw. Cztery lata wcześniej 
w Seulu Hiszpania zajęła w tym rankingu 
23. miejsce z dorobkiem... czterech medali. 

Po powrocie z Hiszpanii został preze
sem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki  
(199397), a 8 lutego 1997 roku został wybra
ny prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskie
go. Funkcję tę pełnił do 27 lutego 2005 roku, 
kiedy to zastąpił go Piotr Nurowski. 

W latach 19932001 był posłem na Sejm. 
Po zakończeniu pracy w parlamencie został 
doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniew
skiego do spraw sportu, kultury fizycznej  
i ruchu olimpijskiego. Od 2005 do 2006 roku 
był ambasadorem Polski w Argentynie. 

Za swoje najważniejsze i największe suk
cesy w pracy w centralnych instytucjach 
sportowych uważał przede wszystkim 
postępujący rozwój nowoczesnej bazy spor

towej ośrodków COS w całym kraju, a za 
główne cele – podniesienie stopnia uspor
towienia rodaków, zwłaszcza tych najmłod
szych oraz rozwój sportu w środowiskach 
akademickich. Był także orędownikiem 
szerszej aktywności przedstawicieli Polski  
w międzynarodowych gremiach sportowych 
różnych dyscyplin. To także głównie z jego 
inicjatywy Polski Komitet Olimpijski pod
jął się zadania wybudowania w Warszawie 
reprezentacyjnego i nowoczesnego Centrum 
Olimpijskiego – dziś jest to obiekt, którego 
Polsce zazdroszczą komitety olimpijskie wie
lu państw świata. 

W ostatnim miesiącach życia oddał się 
kolejnej pasji, jaką stało się tworzenie w War
szawie szkoły trenerskiej – miał to być kolej
ny etap do odbudowy siły polskiego sportu. 
Tego celu już nie zrealizuje... 

19 listopada 2008 r. został pochowany  
na wojskowych Powązkach w Warszawie. 

30 p a ź d z i e r n i k a  
2008 roku  Zwią

zek Młodzieży Wiej
skiej obchodził 80
lecie swojego istnie
nia. Na uroczystość, 
która odbyła się w sali 
Kryształowej SGGW 
przyjechało z całe
go kraju ponad 800 

osób. Stawili się działacze Związku z kolej
nych lat jego funkcjonowanie. A dla przypo
mnienia okresy te można podzielić na lata 
194549, 195673, 197376 i 1980 – aż do 
chwili obecnej. 

Historia ZMW to historia młodych dziew
cząt i chłopców żyjących na wsi, lub ze wsi 
pochodzących, którym przez całe życie przy
świecało hasło ,,Trzeba z żywymi naprzód 
iść – po życie sięgać nowe". 

Członkowie ZMW tworzyli historię organi
zacji wychowującej i uczącej wiedzy o życiu 
i otaczającym świecie. Historię organizacji 
będącą szkołą umiejętności poruszania się 
w gronie rówieśników, w świecie społecz
ności lokalnej oraz na polskiej scenie poli
tycznej. 

Tu należy wspomnieć, że wielu ministrów 
i wiceministrów w obecnym rządzie swoje 
polityczne kariery zaczynało w ZMW, by 
wspomnieć Waldemara Pawlaka, Jana Bure
go czy Artura Ławniczaka. Więc historia 
ZMW to także historia o awansie społecz
nym najambitniejszych przedstawicieli wsi 
polskiej. 

Tak się również złożyło, że historia Związ
ku zawsze była ściśle związana z przełomo
wymi wydarzeniami, ważnymi dla Polski. 
W sytuacji kiedy w kraju następowały zmia
ny na gorsze, związek był likwidowany.  
Tak było w 1948 i 1976 roku. 

Związek Młodzieży Wiejskiej i Ludowej 
Zespoły Sportowe mają w zasadzie wspól
ny rodowód – wywodzą się z ruchów kul
turalnooświatowych chłopskich organizacji  
i Towarzystw Uniwersytetów Ludowych.  
Niejednokrotnie działacze LZS to także dzia
łacze ZMW. Szczególnie silne związki między 
obu organizacjami istniały na tereni szkół 
rolniczych. Przez wiele lat istniała także unia 
personalna – na początku lat 80tych przewod
niczącym LZS był Waldemar Świrgoń, pierw
szy przewodniczący odrodzonego w 1980 
roku ZMW. Współdziałanie ZMW z Zrzesze

niem LZS przejawiało się w różnych formach,  
od popularyzowania uprawiania sportu i tury
styki wśród młodych mieszkańców wsi, po do 
organizowania wspólnych imprez sportowo
turystycznych oraz narad i obozów szkolenio
wowypoczynkowych. Już w 1962 roku dzięki 
sformułowanemu przez Związek i LZS haśle 
,,Boisko w każdej wsi" udało się, oczywiście 
dzięki czynom społecznym, w wielu wsiach 
zbudować boiska do piłki nożnej i siatko
wej, a także wyposażyć młodych sportowców  
w niezbędny sprzęt sportowy. 

7 maja w 1981 roku odbyła się I Krajowa 
Narada SportowoTurystyczna ZMWLZS, 
podczas której stwierdzono, że ,,Związek 
Młodzieży Wiejskiej nie chce tworzyć wła
snego programu upowszechniania kultury 
fizycznej i turystyki na wsi, chce żeby istniał 
wspólny program ZMW i LZS". I tak było 
przez wiele lat. 

Niestety w dzisiejszych czasach, w których 
przynależność do organizacji młodzieżowej, 
nie jest wpisana w system  ,,budowania indy
widualnej kariery", ZMW ma coraz mniej 
członków i nie jest jak kiedyś ,,reprezentan
tem młodzieży wiejskiej". Życzymy naszym 
kolegom z ZMW by te trendy odmienili. 

80 lat   Związku Młodzieży Wiejskiej

Drodzy Czytelnicy, LZS-owcy, Przyjaciele i Sympatycy 
Ludowych Zespołów Sportowych, Korespondenci „Wiadomości Sportowych” 

Zgodnie z zapowiedzią przekazaną przez Przewodniczącego Rady Głównej KZ LZS Romana Jagielińskiego  
w wydaniu specjalnym „Wiadomości Sportowych” oddajemy do Waszych rąk kolejny numer naszego czasopisma.

W jego zawartości merytorycznej powracamy do wieloletniej tradycji ze szczególnym eksponowaniem problematyki 
doradztwa szkoleniowo-metodycznego dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą. 

Znaczącą rolę w kształtowaniu oblicza „Wiadomości Sportowych” odgrywali zawsze społeczni korespondenci. 

Zwracam się z serdeczna prośbą i apelem aby zarówno Ci korespondenci, którzy w przeszłości swoimi materiałami 
wzbogacali zawartość merytoryczną „Wiadomości Sportowych”, ale i inni którzy uczestniczą w życiu sportowo-rekre-
acyjnym i turystycznym organizowanym przez LZS-y o kierowanie na nasz adres korespondencji zawierającej infor-
macje oraz artykuły problemowe. 

Ze szczególną życzliwością otwieramy łamy dla działaczy samorządowych, przyjaciół LZS, przedstawicieli innych 
organizacji i instytucji oraz ludzi biznesu, którzy zechcieliby przedstawić opinie i życie społeczne na wsi, w tym dotyczące 
sportu oraz działalności Ludowych Zespołów Sportowych.

             Redakcja

Od 62ciu lat wiejską kulturę fizyczną 
postrzega się przez pryzmat aktywności 
Ludowych Zespołów Sportowych. Zrzesze
nie LZS jest stowarzyszeniem sportowym 
zajmującym się upowszechnianiem kultury 
fizycznej wśród wszystkich grup społeczno
ści wiejskiej. 

Zrzeszenie podejmuje działania w zakre
sie organizacji imprez sportowych, rekre
acyjnych i turystycznych, edukacji kadr, 
szkolenia sportowego szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży, a w ostatnich latach rów
nież na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Historia Ludowych Zespołów Sporto
wych, to po części historia polskiego sportu. 
Dla wielu mistrzów świata, medalistów olim
pijskich, pierwsze zetknięcie ze sportem, 
miało miejsce w klubach LZS. 

Choć realizowane na przestrzeni 62 lat 
działalności, zadania i ich efekty są duże, 
to nie spełniają oczekiwań, a tym bardziej 
potrzeb środowiska w tej dziedzinie. Dzia
łania muszą być znacznie szersze i wszech
stronniejsze, tak by zwiększyły świadomość 
potrzeby aktywności ruchowej mieszkań
ców wsi i by istotnie wzrósł odsetek społecz
ności wiejskiej aktywnie uczestniczącej w 
sporcie. Jest to jednak zadanie nie tylko dla 
Zrzeszenia LZS. 

To rolą państwa, samorządów lokalnych 
jest tworzenie odpowiednich warunków 
i dbałość o prawidłowy rozwój sportu, 
poprzez tworzenie prawa regulującego 
zasady uczestnictwa w sporcie i sportowej 
działalności, subsydiowanie ze środków 

budżetowych działalności ogniw systemu 
sportu. Zrzeszenie LZS jest jednym z ele
mentów tego systemu. Jest realizatorem 
części zadań państwa w zakresie sportu dla 
środowiska wiejskiego i z tych zadań wywią
zuje się na miarę tworzonych przez państwo 
warunków. 

Organizacja imprez sportoworekreacy
jnych w środowisku wiejskim jest bardzo 
złożona i trudna. Wynika to z dużego 
rozprzestrzenienia mieszkańców, znacz
nych odległości z miejsca zamieszkania  
do szkoły, gminy, a tym samym do urządzeń  
i obiektów sportowych. Warunki te wyma
gają dużo większych zabiegów organiza
cyjnych, ale również większych nakładów 
finansowych. Dokładając do tego bardzo 
niskie dochody rodzin wiejskich, i związany 
z tym brak przez nich wsparcia finansowe
go organizowanych akcji wypoczynkowych 
i imprez, działalność ta wymaga dużych 
starań działaczy LZS by wypełniać swoją 
misję. 

Stan organizacyjny LZS

Do Zrzeszenia LZS należy ok. 280 tys. 
osób, przy czym ok. 180 tys. to młodzież 
do lat 18. W ramach Zrzeszenia działa pra
wie 4300 klubów, a w latach 20042007  
w każdym roku w imprezach organizowa
nych prez Zrzeszenie uczestniczyło prawie 
5,5 miliona osób! Średnio w każdej gminie 
w kraju działają prawie dwa kluby LZS. 
Ale nie zachwycajmy się tą statystyką, bo 
wiemy co się za nią kryje. Często są to jedno
sekcyjne kluby piłkarskie. W przeważającej 
mierze te klubyogniwa działają w oparciu 
o symboliczne środki finansowe pozyskane 
od samorządów lub sponsorów. I to one 
zamazują obraz usportowienia środowiska 
wiejskiego. Są oczywiście również kluby, któ
re prowadzą szeroką działalność sportową, 
wygrywają w swoich dyscyplinach współza
wodnictwo młodzieżowe w skali kraju. 

Niewątpliwie do najistotniejszych czynni
ków wpływających na stan organizacyjny 
Zrzeszenia należą zmiany społeczne zacho
dzące na wsi oraz stosunek władz lokalnych 
do działalności LZS, wyrażający się wysoko
ścią nakładów finansowych na kulturę fizycz
ną i sport (więcej o tym problemie w rozmo
wie z Tadeuszem Tomaszewskim str. 16). 

Realizacja programu

Na początku lat 90tych Zrzeszenie prze
żywało załamanie organizacyjne i finan
sowe wynikające ze zmian ustrojowych  

W tym roku, w maju, odbył się kolejny zjazd, na którym dokonano podsumowania działalności LZS za lata 20042007. Zbliża się koniec 
tego roku. Ponieważ nie było możliwości szerszego upublicznienie efektów działania Zrzeszenia w poniższym tekście postaramy się doko
nać próby oceny stanu sportu i kultury fizycznej w środowisku wiejskim i roli jaką odgrywa Zrzeszenie. 

w środowisku wiejskim

Blaski i cienie kultury fizycznejStanisław Stefan Paszczyk 1940-2008POŻEGNANIA
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Z uwagi na fakt, że środowisko wiejskie cier
pi na braki w bazie kulturalnej, pewną for
mą rozrywki i integracji są właśnie zawody 
sportowe i imprezy rekreacyjne, pozwalające 
przezwyciężyć osobom niepełnosprawnym 
osamotnienie i monotonię życia codzienne
go, a przede wszystkim niechęć i uprzedze
nie. W 2004 roku Zrzeszenie zorganizowało 
10 takich imprez integracyjnych – uczestni
czyło w nich ponad 1800 osób, w 2008 – 25, 
uczestników było już ponad 4700. To jednak 
ułamek potrzeb. 

Od 2007 roku Zrzeszenie realizuje także 
zadanie ,,Upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu w rodzinie oraz różnych grupach 
zawodowych i społecznych". Skierowane jest 
ono do wszystkich mieszkańców wsi, jednak 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wiej
skich. Organizowane są imprezy o zasięgu 
ogólnopolskim, międzyregionalnym i woje
wódzkim w formie festynów rekreacyjnych, 
pikników, zawodów sportowych i ekoturysty
ki. W ubiegłym roku takich imprez było 44 
(ponad 12 tys. uczestników), w tym już 200 
i ponad 41 tysięcy uczestników, ale też dota
cja na ten cel wzrosła ponad trzykrotnie. 

W ubiegłym roku Zrzeszenie rozpoczę
ło realizację programu – Promocja aktyw-
ności fizycznej w kontekście zapobiegania 
nadwadze pn. ,,Trzymaj formę". Oprócz 
namawiania do uprawiania sportu, istotnym 
elementem organizowanych imprez są spo
tkania z lekarzem, dietetykiem, pogadanki 
o zdrowym trybie życie oraz promocja pro
duktów ekologicznych. W 2007 roku odbyły 
się 34 takie imprezy, w których uczestniczyło 
ponad 14 tys. osób, w tym 4 – 500 osób (dota
cja czterokrotnie mniejsza). 

Organizatorzy sportu

By te tysiące imprez mogło się odbyć 
potrzebni są liderzy, organizatorzy i mene
dżerowie sportu. Nie wszystko mogą robić 
działacze społeczni. Dlatego w oparciu  
o posiadane kadry od czterech lat Zrzesze
nie realizuje program Organizator. Ma on 
na celu złagodzenie braku kadr etatowych  

w gminach i powiatach odpowiedzialnych 
za realizację zadań z zakresu sportu i tury
styki. Organizatorzy sportu mają prowadzić  
i wspomagać działalność sportoworekreacy
jną stowarzyszeń i samorządów wszystkich 
szczebli. I są już tego efekty. Np. w 2007 
– 210 tak przeszkolonych osób zorganizo
wało ponad 11 tysięcy imprez dla ponad 1,1 
miliona uczestników z całego kraju. 

Sport wyczynowy (młodzieżowy)
 

To zadanie przynosi najbardziej widocz
ne i wymierne efekty. Tytuł mistrz świata, 
mistrza Europy, medal Igrzysk Olimpijskich, 
jest magnesem przyciągającym dzieci i mło
dzież do sportu. 

Sport młodzieżowy, wyczynowy w Zrze
szeniu to ponad 20% punktów zdobywa
nych przez zawodników LZS w systemie 
sportu młodzieżowego. Realizowany jest 
poprzez ponad 4271 klubów i ponad 182 
tys. młodzieży do 18 lat ćwiczących w tych
że klubach. 

Krajowe Zrzeszenie LZS posiada spójny 
system szkolenia sportowego. Pierwszy kon

takt ze sportem następuje podczas 
imprez organizowanych w ramach 
sportu dla wszystkich. Kolejnym 
etapem jest szkolenie wstępne w 
ramach ,,wiodących" LKS. Szko
lenie specjalistyczne to szkolenie 
w OSSM Z LZS. Dodatkowym 
wzmocnieniem jest organizacja 
zawodów o mistrzostwo LZS jako 
głównych sprawdzianów przygoto
wania do najważniejszych imprez 
w kraju. Natomiast centralne zgru
powania to szkolenie głównie spe
cjalistyczne. Wszelkie działania 
Zrzeszenia LZS w tym zakresie 
są powiązane ze szkoleniem pro
wadzonym przez polskie związki 
sportowe. 
Zrzeszenie organizuje mistrzo

stwa LZS w 10 dyscyplinach sportowych. 
Wiodące Ludowe Kluby Sportowe obejmują 
ok. 10 tys. zawodników. W Ośrodkach Szko
lenia Młodzieży LZS szkoleniem objętych 
jest ok. 600 zawodników.  (Efekty szkolenia 
sportowego w LZS w sporcie młodzieżowym 
w 2008 roku przedstawiamy na stronie 6.) 

Na przestrzeni 10 lat nastąpił ponad trzy
krotny wzrost w ilości zdobytych przez Zrze
szenie punktów oraz sklasyfikowanych klu
bów w sporcie młodzieżowym, co przekłada 
się również na wyniki międzynarodowe. 

Rok 2008

W tym roku dofinansowanie działalności 
Zrzeszenia ze środków Ministerstwa Sportu 
i innych było o ponad 40%  wyższe niż w 
roku 2007, co pozwoliło na pełniejszą reali
zację przyjętego programu. Zrzeszenie też 
po raz pierwszy otrzymało środki na zakup 
sprzętu dla klubów LZS. 

Choć program przyjęty na 2008 r. jest jesz
cze w trakcie realizacji, to można stwierdzić, 
że Zrzeszenie zorganizowało w tym roku: 
16 mistrzostw Zrzeszenia LZS dla 2200 
uczestników w 8 dyscyplinach sportu, 16 
zgrupowań w 5 dyscyplinach sportu, dla 114 
WLKS – około 5500 zawodników, 70 OSSM 
LZS dla 624 zawodników, w akcji ,,Sportowe 
wakacje” wzięło udział 775 osób, zorgani
zowano cykl imprez dla młodzieży ,,Lato  
z LZS" – 49 imprez dla 18 916 uczestników, 
315 imprez centralnych i wojewódzkich  
w ramach sportu dla wszystkich, w tym 
Igrzyska LZS w Słubicach, 200 imprez dla 
rodzin i różnych grup zawodowych – ponad 
40 tys. uczestników, 25 imprez integracyj
nych dla 4716 osób niepełnosprawnych oraz 
18 szkoleń dla 625 działaczy i organizatorów 
sportu, a także 9 imprez i 6 szkoleń tury
stycznych. 

Jak widać wachlarz imprez jest szeroki 
– od zabawy w sport dla dzieci, przez sport 
rodzinny i wyczynowy, po turystykę. 

Jednak jak już wielokrotnie podkreślano, 
to kropla w morzu potrzeb. Nadal trzeba 
zwiększać działania w zakresie upowszech
niania sportu w środowisku wiejskim, 
wsparcia wymagają Ludowe Kluby i Zespoły 
Sportowe. Zwiększenie nakładów na sport 
wyczynowy może poszerzyć selekcję w wie
lu dyscyplinach sportu i wpłynąć na pod
wyższenie poziomu sportowego. To ważne 
w kontekście olimpiady w Londynie. 

Dzisiaj już nie wszystko można zrobić 
opierając się na działaczach społecznych. 
Organizacja imprez sportowych, zwłaszcza 
na wsi wymaga profesjonalizmu i olbrzy
miego wkładu pracy. 

Fakty przedstawione powyżej potwier
dzają to, co mówią i piszą naukowcy. Na 
str. 811 prezentujemy mały wycinek kon
ferencji naukowej, która odbyła się w paź
dzierniku tego roku na warszawskim AWF. 

Być może upowszechnienie jej wyników 
lepiej dotrze do władz różnego szczebla, 
niż nasza, powtarzana po tysiąckroć, opi
nia, że kultura fizyczna i sport wiejski 
potrzebują większego wsparcia i zrozu
mienia. A dysproporcje między miastem  
a wsią są nadal olbrzymie.

i ekonomicznych jakie zaszły w naszym kraju.  
W podobnej sytuacji były inne stowarzysze
nia i organizacje sportowe. W związku z tym 
w 1996 roku z inicjatywy działaczy sporto
wych i samorządowych, parlamentarzystów 
opracowano ,,Program na rzecz rozwoju 
kultury fizycznej w środowisku wiejskim". 
Zrzeszenie zostało jednym z realizatorów 
tego programu. W jego ramach realizuje 
następujące zadania: ,,Sport wszystkich dzie-
ci”, ,,Sport dla wszystkich” i ,,Sport młodzieżo-
wy, wyczynowy”. 

Sport wszystkich dzieci – podstawowym 
celem tego zadania jest propagowanie aktyw
nego wypoczynku i wdrażanie nawyku sys
tematycznego uprawiania sportu, zagospo
darowanie czasu wolnego młodzieży, tak 
by odciągnąć ją od innych, niepożądanych 
zachowań, w tym agresji, narkomani i alko
holizmu. Zadanie to realizowane jest wspól
nie ze szkołami, ale też w miejscu zamieszka
nia, gdy młodzież nie ma możliwości korzy
stania z zajęć pozalekcyjnych, i w dni wolne 
od nauki. Niestety, od 1997 roku systema
tycznie maleją dotacje na realizację tych 
zamierzeń, a co za tym idzie liczba imprez 
i uczestników – w 1997 roku imprez było 
440, uczestniczyło w nich ponad 200 tys. 
młodzieży, a w 2007 roku – 24 imprezy i ok. 
9 tys. uczestników. Zmniejszyły się prawie  
o połowę dotacje na akcję sportowe wakacje 
– w 2004 roku skorzystało z nich ponad 1600 
dzieci, w 2008 tylko 775. Dotacje na ten cel 
pochodziły ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, na wypoczynek letni pozyskano 
także środki z innych instytucji – AMiRR, 
KRUS – było one jednak symboliczne  
– w 2004 skorzystało z nich ok. 550 dzieci,  
w 2008 nie było dofinansowania dla LZS. 

Sport dla wszystkich – podstawowym 
celem imprez masowych organizowanych 
w Zrzeszeniu jest aktywizowanie i mobili
zowanie środowiska do czynnego udziału 
w sporcie, rekreacji i aktywnym wypoczyn
ku. Oferta skierowana jest do wszystkich 
chętnych mieszkańców wsi bez względu na 
wiek i sprawność fizyczną. Każdego roku 
w takich imprezach bierze udział setki 
tysięcy uczestników. Dobra ich organiza
cja pozwoliła Zrzeszeniu pozyskać nowych 
sojuszników – samorządy lokalne, szkoły 
i inne instytucje działające w środowisku 
wiejskim. Środki otrzymane na ten cel z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki przezna

czane są na organizację centralnych imprez 
masowych, a także przekazywane do woje
wództw, co łagodzi niekorzystne tendencje 
w części z nich, gdzie występuje brak zain
teresowania działalnością sportową  LZS 
przez władze samorządowe. A są to przy
kłady kompromitujące – np. w 2007 r. w 
5 województwach Zrzeszenie otrzymało 
dotację w wysokości od 20 do 60 tys. zło
tych na cały rok. Tylko w 6 województwach 
dofinansowanie działalności LZS wynosiło 
ponad 300 tys. złotych. 

W 1997 roku z dotacji uzyskanych z mini
sterstwa zorganizowano 450 centralnych  
i wojewódzkich imprez sportowych, w któ
rych uczestniczyło ponad 280 tys. osób,  
w 2007 – imprez było 244, a uczestników 
140 tysięcy. Dlaczego? Dotacja była niższa 
o prawie 60%! 

Jakie imprezy masowe w ramach tego 
zadania realizuje Zrzeszenie? Najważniejsze 
to – Ogólnopolskie Igrzyska LZS, Igrzy
ska Młodzieży Szkolnej LZS, Ogólnopolski 
Turniej Dziewcząt i Chłopców ,,Piłkarska 
Kadra Czeka", Turniej Szachowy o ,,Złotą 
Wieżę", ogólnopolskie masowe biegi przeła
jowe – wiosenne i jesienne. Prawie wszystkie 
finały centralne tych imprez poprzedzane 
są systemem eliminacji od szczebla gminne
go do wojewódzkiego. 

W ostatnich latach Zrzeszenie zajęło 
się też działalnością na rzecz osób nie
pełnosprawnych. Upośledzenie zdrowotnie  
i socjalne osób niepełnosprawnych na wsi 
powoduje, iż w większości przypadków oso
by te są wyłączone z normalnego rytmu 
życia, skazane na samotność, a ich aktyw
ność ogranicza się do własnego domu.  

Blaski i cienie kultury fizycznej
w środowisku wiejskim

Do Zrzeszenia LZS należy ok. 280 tys. osób, przy czym ok. 180 tys. to młodzież do lat 18.  
W ramach Zrzeszenia działa prawie 4300 klubów, a w latach 2004-2007 w każdym roku w imprezach  
organizowanych prez Zrzeszenie uczestniczyło prawie 5,5 miliona osób!
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O ceniając pracę i dorobek Zrzeszenia 
LZS w 2008 roku możemy powiedzieć 

że spełniliśmy dobrze swoje obowiązki. 
Kluby LZS we współzawodnictwie młodzie
żowym zdobyły ponad 27 699 punktów, 
co stanowi ponad 20% punktów w sporcie 
młodzieżowym. Mówiąc obrazowo – co  
5 punkt we współzawodnictwie w 2008 zdo
bywali zawodnicy LZS. 

Sklasyfikowano 614 klubów w 52 z 65 dys
cyplin sportowych rozgrywach w 2008 roku. 

Najwięcej możliwych do zdobycia punk
tów wywalczyły zawodniczki w zapasach 
kobiet – 80,05%. W innych dyscyplinach 
wynik przedstawia się następująco: w zapa
sach st. wol. M – 68,20%, podnoszenie cięża
rów – uzyskało 65,96%, kolarstwo – 64,94%, 
łucznictwo – 58,84%, narciarstwo klasyczne 
– 39,86%. i lekka atletyka ponad 34 %. 

W klasyfikacji Zrzeszenia pierwsze miejsce 
zdobyło województwo lubelskie – 2895,03 
pkt. wywalczyły 42 kluby, drugie miejsce  
i 2816,67 pkt. ma na swoim koncie wojewódz
two wielkopolskie, zdobyło je  67 klubów, 
a trzecie miejsce zajęło województwo mazo
wieckie – 2643,13 pkt. – 41 klubów. 

Punkty zdobyte przez lubelskie LZS stano
wią ponad 44 % punktów zdobytych przez 
wszystkie województwa w tym współzawod
nictwie. 

W 2008 roku w klasyfikacji 20 najlep
szych klubów w kraju 4 to kluby LZS. Naj
wyżej sklasyfikowany został WLKS Siedlce 
Iganie Nowe – 12. miejscu, na 14 znalazła się 
Stal Grudziądz, na 16. – Podlasie Białystok,  a 
na 18. Agros Zamość. 

Zawodnicy Zrzeszenia LZS w 2008 r. zdo
bywali punkty dla 271 powiatów na 363 
sklasyfikowane oraz dla 449 gmin na 842 
sklasyfikowanych w systemie. 

Najlepsze kluby w Polsce w systemie młodzie
żowym w poszczególnych dyscyplinach to: 

Lekka atletyka 
– Podlasie Białystok – 502,75 pkt.
Kolarstwo 
– trzy pierwsze kluby w Polsce to kluby LZS 
– 1 miejsce ALKS Stal Grudziądz 
– 749,3 pkt. 
Łucznictwo 
– dwa najlepsze kluby w kraju to kluby LZS 
– 1 miejsce Łucznik Żywiec – 266,1 pkt.
Podnoszenie ciężarów 
– trzy najlepsze kluby to kluby LZS 
– 1 miejsce WLKS Siedlce Iganie Nowe 
– 316,5 pkt. 
Tenis stołowy 
– najlepszy klub w Polsce GLKS Nadarzyn 
– 183,5pkt. 

Zapasy st. klasyczny 
– trzy kluby najlepsze w kraju to kluby LZS 
– 1 miejsce Sobieski Poznań – 276,5 pkt.
Zapasy st. wol. M  
– trzy najlepsze to to kluby LZS  
– 1 miejsce LKS Orzeł Namysłów – 222 pkt. 
Narciarstwo klasyczne  
– 2 miejsce w Polsce Poroniec Poronin 
– 352 pkt. 
Zapasy kobiet 
– cztery kluby z czołowki to LZS – 1 miejsce i 
249 pkt. WLKS Siedlce Iganie Nowe. 
Biegi przełajowe 
– dwa najlepsze to LZS  
– 1 miejsce  WLKS Iganie Nowe. 
Piłka nożna kobiet 
– 1 miejsce Medyk Konin – 166 pkt. 
Hokej kobiet na trawie 
– 1 miejsce ULKS Dwójka Nysa. 
Badminton 
– dwa najlepsze to LZS 
– 1. Technik Głubczyce – 141,38 pkt.

Szczegółowe wyniki będą oceniane przez 
kluby i województwa przy rozliczaniu zadań 
szkoleniowych za 2008 rok. Wyniki te będą też 
podstawą do przyjęcia klubów do Ośrodków 
LZS, WLKS na 2009 rok. Generalnie możemy 
powiedzieć, że założone plany w skali krajowej 
zostały zrealizowane. Gratulujemy osiągnięć 
w 2008 roku, dziękujemy wszystkim szkole
niowcom, działaczom i zawodnikom.

Uzyskanie takich wyników było możliwe 
dzięki środkom finansowym skierowanym 
do środowiska wiejskiego i Zrzeszenia LZS 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Kolarstwo  
ALKS Stal Grudziądz KPM 749,30
Pacyfik Toruń KPM 353,30
KK Ziemia Darłowska
Darłowo ZPM 337,00
Lekkoatletyka  
Podlasie Białystok PDL 502,75
ZLKL Zielona Góra LBU 224,67
Agros Zamość LUB 189,13
Łucznictwo  
Łucznik Żywiec ŚL 266,10
Stella Kielce ŚWI 163,66
Agros Zamość LUB 115,00
Zapasy wolne  M  
LKS Orzeł Namysłów OPO 222,00
Ceramik Krotoszyn WLP 145,00
AKS Białogard ZPM 139,00
Spartakus Pyrzyce ZPM 120,00
Zapasy K  
WLKS SiedlceIganie Nowe MAZ 249,00
CementGryf Chełm LUB 163,00
Agros Zamość LUB 124,50

Sobieski Poznań WLP 114,00
Agros Żary  LBU 90,50
Spartakus Pyrzyce ZPM 61,75
Zapasy klasyczne  
Sobieski Poznań WLP 276,50
AKS Piotrków Trybunalski ŁDZ 170,05
Agros Żary LBU 148,00
Podnoszenie ciężarów  
WLKS SiedlceIganie Nowe MAZ 316,50
Mazovia Ciechanów MAZ 235,00
Znicz Biłgoraj LUB 199,00
Unia Hrubieszów LUB 172,50
UKS Talent Wrocław DŚL 132,00
Tenis stołowy  
GLKS Nadarzyn MAZ 183,50
MLKS Ostródzianka Ostróda WM 116,63
Stella Gniezno WLP 104,25
Narciarstwo klasyczne M  
Poroniec Poronin MŁP 352,75
Wisła Ustronianka ŚL 220,67
Klimczok Bystra ŚL 109,00
LKS Witów Mszana Górna MŁP 103,00

  

Punktacja województw

 1.  Lubelskie 2895,03

 2. Wielkopolskie 2816,67

 3. Mazowieckie 2643,13

 4. KujawskoPomorskie 2383,78

 5. Śląskie 2174,11

 6. Dolnośląskie 2170,79

 7. Zachodniopomorskie 2092,76

 8. Podlaskie 1719,93

 9. Lubuskie 1574,54

 10. Małopolskie 1449,74

 11. WarmińskoMazurskie 1352,2

 12. Łódzkie 1230,16

 13. Opolskie 965,59

 14. Pomorskie 938,17

 15.  Świętokrzyskie 849,68

 16. Podkarpackie 443,07

UdzIAł LzS wE wSPółzAwOdNIctwIE młOdzIEŻOwym
w 2008 roku

3 najlepsze kluby w LZS w dyscyplinach wiodących  d zieci i młodzież posiadają na ogół 
dostęp do mediów, internetu, co sta

nowi czynnik pochłaniający czas i w znacz
nej mierze ograniczający ich uczestnictwo 
w aktywnych ruchowo formach spędzania 
czasu wolnego. ,,Tradycyjne formy wycho-
wania oraz oddziaływania są zastępowane 
przez obraz i dźwięk docierający ze srebrnego 
ekranu, przez kolorowe czasopisma. Telewi-
zja, kasety wideo, gry komputerowe wyparły 
czytanie bajek, książek dla dzieci oraz trady-
cyjne gry i zabawy. Media i środki techniczne 
coraz częściej zastępują drugiego człowieka 
jako partnera dialogu, komunikowania się  
i wzajemnej interakcji" (L. StrumskaBiałko, 
M. PęcherzewskaKaczmarek, 1997). 

Warunki życia młodego człowieka powodu
ją wzrost znaczenia aktywności ruchowej dla 
jego prawidłowego rozwoju, dla zachowania 
i rozwoju zdrowia. Niestety, aktywność ta w 
ostatnich dziesięcioleciach jest minimalizowa
na. Umiejętności właściwego korzystania z 
czasu wolnego nie można wyuczyć tak jak 
zawodu czy jakiejś umiejętności, ponieważ 
wiąże się to z całym stylem życia. Dlate
go wdrażanie do aktywnego wypoczynku 
należy rozpoczynać od najmłodszych dzieci  

– ,,ludzie wychowani od małego dziecka w aktyw-
ności ruchowej – różnych jej formach – są lepiej 
przygotowani do spędzania czasu wolnego, ale 
także wiedzą, jak zachować się w naturalnym 
środowisku, cechuje ich większa wrażliwość eko-
logiczna. Posiadają ponadto aktywny stosunek 
do zdrowia" (A.Dąbrowska, 2001). 

Pierwsi obserwują rozwój dziecka rodzi
ce, uczą go chodzić, jeździć na rowerze itp. 
Od rodziny w dużym stopniu zależy, czy 
czas wolny poświęcony rozrywce, rekreacji, 
sportowi będzie racjonalnie wykorzystany, 
czy będzie pełnił funkcję scalającą podczas 
wspólnie spędzanego w kontakcie z natu
rą czasu, a także imprez turystycznych (J. 
Nowocień, 1966). 

Dobroczynny wpływ aktywności fizycznej 
na zdrowie i samopoczucie człowieka dzisiaj 
nie budzi już żadnych wątpliwości. Prowa
dzone od wielu lat badania dostarczają argu
mentów na rzecz tezy, że regularne i celowe 
podejmowanie aktywnych form rekreacji 
należy do ważnych czynników poprawiają
cych zdrowie, tak jak destrukcyjny wpływ 
na nie ma brak aktywności ruchowej często 
idący w parze z paleniem papierosów i złymi 
nawykami żywieniowymi. 

Najlepszym sposobem wychowania  
do aktywnego ruchowo stylu życia jest 
wychowanie w rodzinie, jednak wspól
ne ,,sportowanie się" w rodzinie kłóci się  
z ugruntowanym stylem życia większości 
polskich rodzin, nie wydaje się więc możli
we wprowadzenie innego, silnie zorientowa
nego na zdrowie stylu życia w nieodległym 
czasie. Trzeba wykorzystać w tym zakresie 
instytucje wspomagające proces wychowaw
czy, silnie oddziaływujące podczas całego 
życia człowieka, jak m. in. telewizja, radio, 
prasa, a także środowisko lokalne. 

Obok rodziny olbrzymią rolę w kształ
towaniu zainteresowań i zamiłowań, a tak
że przyzwyczajeń dotyczących właściwego 
spędzania czasu wolnego spełnia szkoła, 
a także środowisko społeczne. Potocznie 
sądzi się, że dzieci pochodzące z miast mają 
większe możliwości korzystania z obiektów 
i urządzeń, a więc aktywnego uczestnictwa 
w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej 
niż dzieci wiejskie. 

F. Mleczko już w 1961 roku napisał, że 
,,dzieci ze środowiska wiejskiego mają trud-
niejszy start życiowy niż dzieci miejskie oraz 
z reguły mniejsze możliwości poznania współ-

Uczestnictwo w kulturze fizycznej dzieci wiejskich i z małych miast

Czas wolny jest przedmiotem zainteresowań m. in. naukowców, władz oświatowych, osób organizujących wycieczki,  
zawody sportowe, imprezy promujące kraje czy regiony. 

Naukowcy o kulturze fizycznej
w środowisku wiejskim

W październiku tego roku odbyła się pod patronatem prezesa PKOl Piotra Nurowskiego, prezesa Polskiej Akademii Olimpijskiej prof. 
Józefa Lipca i rektora AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie prof. Alicji PrzyłuskiejFiszer Ogólnopolska Konferencja Naukowa na 
temat ,,Społecznoedukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych mia
stach". Wygłoszono na niej ponad 50 referatów. Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. Jerzy Nowocień. Poniżej 
przedstawiamy fragmenty trzech referatów tam przedstawionych oraz wypowiedź prof. Jerzego Nowocienia o celach konferencji.

Profesor Jerzy Nowocień
Takie konferencje Katedra Nauk Humanistycznych Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
organizuje od 2003 roku. Zawsze składają się one z dwóch części. 
Pierwsza jest stała i dotyczy społeczno-edukacyjnego oblicza sportu 
i olimpizmu. Drugi temat za każdym razem jest inny – np. w 2006 
roku był to ,,Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy", zaś w 
2007 roku – ,,Wychowanie patriotyczne przez sport". W tym roku 
zajęliśmy się wychowaniem fizycznym i sportem dzieci wiejskich i 
w małych miastach. 

Wynikające z badań wnioski o społeczno-wychowawczej roli 
sport mogą być przydatne dla polityki państwa i samorządów. 
Przewodni temat miał ukazać rolę środowisk wiejskich i małomia-
steczkowych w tworzeniu bazy dla polskiego sportu. Sport został 
też ukazany jako ważny czynnik wychowania dzieci i młodzieży na 
różnych poziomach edukacji. Uczestnicy konferencji dzielili się tak-

że wynikami badań na temat organizowania międzynarodowych 
zawodów sportowych, spartakiad, turniejów w środowiskach wiej-
skich i małych miast, jako środka sprzyjającego integracji społecz-
nej, socjalizacji, budowaniu wspólnot. Dużo miejsca poświęcono też 
historii rozwoju sportu w tych środowiskach. 

Konferencja odbywała się w 90-tą rocznicę Sejmu Nauczyciel-
skiego, który postulował wprowadzenie lekcji wychowania fizycz-
nego do szkół i zatrudnienie ,,kierownika wychowania fizycznego", 
zajmującego pozycję równą nauczycielom innych przedmiotów. 
Zalecał także budowę, w tych ,,zaniedbanych", czytaj wiejskich śro-
dowiskach, boisk i hal sportowych... 

Pragnę także zwrócić uwagę na fakt, że konferencja odbywała się 
w kilka dni po obchodach 30-tej rocznicę objęcia pontyfikatu przez 
Jana Pawła II. A wychowanie fizyczne i sport, szczególnie dzieci i 
młodzieży ze środowisk o mniejszych możliwościach rozwoju były 
bardzo bliskie papieżowi.
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Naukowcy o kulturze fizycznej w środowisku wiejskim

Uczestnictwo w kulturze fizycznej dzieci wiejskich i z małych miast

czesnego świata. Poza tym szkoła wiejska 
nie jest jeszcze w stanie dać swym wycho-
wankom tylu wiadomości, co szkoła miejska. 
Wynika to nie tylko z gorszego często wyposa-
żenia szkoły wiejskiej i słabszych kwalifikacji 
nauczycieli. Nawet równorzędny, nawet lep-
szy od miejskiego nauczyciel wiejski osiąga 
często gorsze rezultaty, efekty nauczania zale-
żą przecież nie tylko od jego umiejętności. 
Musi on poza innymi swoimi obowiązkami 
przekonać jeszcze rodziców o pierwszoplano-
wej roli uczniowskich obowiązków dziecka, 
a w budzeniu u dzieci potrzeb kulturalnych 
i głodu wiedzy, wykonywać pracę podwójną: 
swoją i rodziców. 

,,Czas wolny dziecka wiejskiego naj-
częściej nie jest przez nikogo organizowa-
ny – poza samym dzieckiem oczywiście.  
W dzień powszedni dzieci mają bardzo mało 
czasu wolnego i zazwyczaj jest on rozdrob-
niony, przypada na różne godziny. Sposób 
wykorzystania przez dzieci czasu wolnego 
zależy od osobistej inicjatywy i nie podle-
ga kontroli ze strony rodziców” – to cytat  
z pracy I. Izdebska, z 1979 roku. 

Należy sądzić, że pół wieku zmieniło 
obraz polskiej wsi, że istniejące różnice się 
zacierają, a możliwości rozwoju dzieci są 
wyrównane. 

Czy i w jaki stopniu zmieniły się spo
soby spędzania czasu wolnego w małych 
miastach i na wsi? Żeby określić istniejący 
poziom uczestnictwa w kulturze fizycznej, 
przede wszystkim w rekreacji ruchowej  
i sporcie prowadzi się badania wśród ucz
niów szkół miejskich i wiejskich. 

Stosując metodę sondażu diagnostyczne
go badacze starali się określić, w jaki spo
sób uczniowie wykorzystują czas wolny, ile 
go posiadają, jakie formy aktywności rucho
wej preferują, ile czasu poświęcają rekre
acji ruchowej, jaką rolę w przygotowaniu  
do aktywnego uczestnictwa w kulturze 
fizycznej spełniają rodzice, jaki jest stosu
nek ich nauczycieli i rodziców do aktywno
ści fizycznej? 

Uzyskano odpowiedzi na interesujące nas 
pytania w wyniku przeprowadzonych badań 
w wybranych szkołach wiejskich w Żółwi
nie, Adamowie i Podkowie Leśnej. 

Analiza wyników badań ujawniła znaczne 
różnice pomiędzy sposobem spędzania cza
su wolnego dziewcząt i chłopców. Dziewczę
ta z Żółwina preferują bierny wypoczynek, 
jedynie 13% spędza czas wolny aktywnie 
ruchowo, a 22% bierze udział w rekreacji 
organizowanej w szkole. 

Chłopcy w większości (63%) uczestniczą 
w rekreacji ruchowej. Środowisko to charak
teryzuje niska aktywność ruchowa rodzi
ców (20%) w czasie wolnym. 

Okazuje się, że na wspólne uczestnictwo 
rodziców z dziećmi w różnych formach 
aktywności ruchowej wpływa poziom 
wykształcenia rodziców, bo np. rodzice 
uczniów z Podkowy Leśnej w większości 
(57%) legitymowali się wykształceniem wyż
szym, oni też swój czas wolny (44%) spędza
ją uczestnicząc w rekreacji ruchowej wraz 
z dziećmi. 

Uczniowie ze szkoły w Adamowie dużo 
czasu poświęcają na spotkania z rówieśnika
mi i oglądaniu telewizji, aż 57% dzieci nie 
uczęszcza na żadne zajęcia organizowane 
przez szkołę. Do najpopularniejszych form 
aktywności ruchowej można tu zaliczyć 
wycieczki rowerowe i gry zespołowe, takie 
jak piłka nożna i koszykówka u chłopców,  
u dziewcząt siatkówka. 

Wiele do myślenia dają stwierdzenia ucz
niów dotyczące osób inspirujących ich do 
aktywności ruchowej. Najczęściej działania 

takie podejmują z własnej inicjatywy lub 
kolegów, w mniejszym stopniu nauczyciela.  

Analiza wyników badań pozwala na sfor
mułowanie następujących refleksji: 

– uwagę zwraca zależność między pozio
mem wykształcenia i zamożności a uczest
nictwem rodziców i ich dzieci w różnych 
formach aktywności ruchowej – im większy 
poziom zamożności i wykształcenia, tym 
znaczniejszy udział we wspólnym ,,sporto
waniu się", 

– bardzo duże różnice występują mię
dzy akceptacją uprawiania narciarstwa  
i pływania przez rodziców z wyższym 
wykształceniem przez ich dzieci, a rodzicami  
z wykształceniem średnim i zawodowym, 

– młodzież w wieku dorastania bardzo 
mało czasu poświęca na rekreację rucho
wą, szczególnie dziewczęta, których 84% 
w wieku 1216 lat przeznacza na nią mniej 
niż jedną godzinę dziennie, a dominującą 
formą są spacery, 

– forma aktywnego ruchowo wypoczyn
ku w rodzinach wiejskich nie cieszy się 
uznaniem, przeważnie rodzice czas wolny 
spędzają przed telewizorem lub śpiąc, czy 
sprzątając w gospodarstwie, 

– w większym stopniu na szkole, a nie na 
rodzinie powinien ciążyć obowiązek akty
wizowania dzieci do uprawiania rekreacji 
ruchowej w istniejącej sytuacji, ponieważ 
większość rodziców nie jest przygotowa
na do aktywnego uczestnictwa w kulturze 
fizycznej. 

Jerzy Królicki
AWF Warszawa

to prawda, że dziecko wiejskie coraz 
rzadziej wykorzystywane jest do cięż

kich prac gospodarskich, ale bariery dostę
pu do edukacji w tym kultury fizycznej są 
znaczne. Składa się na to zarówno niższa 
świadomość edukacyjna rodziców, zapóź
nienia środowiska pozarodzinnego jak  
i drastyczny brak zajęć pozalekcyjnych, 
bibliotek wiejskich i wiejskich ośrodków kul
tury (Papież, 15.10.2008). 

Dodatkowym czynnikiem jest bariera 
komunikacyjna – dotykająca dzieci dojeż
dżające do szkół zwłaszcza gimnazjów,  
co ogranicza możliwości ich udziału w zaję
ciach pozalekcyjnych. W zakresie uczest
nictwa w kulturze fizycznej, podobnie jak  
w innych obszarach, dzieci wiejskich, szko
ła jest główną, żeby nie powiedzieć jedyną 
jego areną. 

Badania zostały zrealizowane metodą son
dażu diagnostycznego w kwietniu i maju 
2006 r. Objęto nimi uczniów gimnazjów  
z trzech środowisk: wsi, małego miasta  
(15 tys.) i z Warszawy. Łącznie zbadano 793 
uczniów, w tym 422 chłopców i 371 dziew
cząt z klas pierwszych drugich i trzecich. 
Dobór próby miał charakter przypadkowy. 

Wyniki

Odsetek uczniów zainteresowanych spor
tem (posiadających ulubioną lub/i uprawia
ną dyscyplinę sportu) wynosi ponad 80% 
– nie ma istotnych różnic miedzy chłopcami 
i dziewczętami oraz poszczególnymi środo
wiskami. 

Badani najczęściej przejawiają zainte
resowanie grami zespołowymi a spośród 
nich na pierwszym miejscu plasuje się pił
ka nożna – najczęściej wskazywana przez 
uczniów ze wsi. Drugą w kolejności pod 
względem popularności jest siatkówka a na 
trzecim miejscu koszykówka. Piłkę ręczną 

wskazało jedynie pięciu uczniów z Warsza
wy. Uczniowie ze wsi dużo częściej wska
zują na zainteresowanie bieganiem i jazdą  
na rowerze, natomiast ich koledzy z miast 
na pływanie. Różnice w zainteresowaniach 
sportem młodzieży wiejskiej i warszaw
skiej polegają głównie na tym, że ucznio
wie ze wsi wskazuję na dużo mniej dyscy
plin sportowych. Młodzież ze wsi, poza 
wyżej wymienionymi formami, innych nie 
wymienia lub robi to sporadycznie. Nato
miast badani mieszkający w miastach wska
zują na takie dyscypliny sportowe jak jazda 
na rolkach, tenis, narciarstwo, łyżwiarstwo, 
kajakarstwo, gimnastykę, a nawet wędkar
stwo, żeglarstwo, badminton, łucznictwo, 
modelarstwo, strzelectwo, snowboard, wspi
naczkę sportową, rollycross i szachy. 

Najniższy odsetek młodzieży dekla
rującej uprawianie sportu wyczynowo 
(obecnie lub/i w przeszłości) odnotowano  
w przypadku uczniów ze wsi (23,08%),  
na drugim miejscu są uczniowie z małe
go miasta (31,11%), a najwyższy odsetek 
aktywnych sportowo badanych zdiagnozo
wano wśród respondentów z gimnazjów 
warszawskich (42,31%). We wszystkich śro
dowiskach zaznacza się przewaga udziału w 
sporcie chłopców w stosunku do dziewcząt, 
jednak w środowisku wiejskim te dyspropor
cje są największe. 

Największy odsetek uczniów, którzy wska
zali, że mają sukcesy sportowe i podali, 
jakie one są zdiagnozowano w szkołach war

szawskich (38,86%). Jest on istotnie wyższy  
od drugiego w kolejności zaobserwowanego 
w środowisku wiejskim (33,33%) i najniższe
go odsetka, który charakteryzuje liczbę suk
cesów sportowych uczniów mieszkających 
w małym mieście (27,73%). W każdym śro
dowisku chłopcy istotnie częściej od swoich 
koleżanek deklarują posiadanie sukcesów 
sportowych. 

Uczniowie ze wsi częściej niż ich kole
dzy z Warszawy odnoszą sukcesy (możemy 
uznać to za wskaźnik udziału) w zawodach 
gminnych i powiatowych. Odwrotnie sytu
acja przedstawia się w przypadku zawo
dów rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej.  
Tu istotnie częściej szansę odnoszenia suk
cesów mają uczniowie z Warszawy niż  
ze szkoły wiejskiej. W przypadku zawodów 
rangi wojewódzkiej zaznacza się wyraźnie 
udział w nich uczniów z małego miasta.  
Charakterystyczną cechą struktury źródeł 
sukcesów sportowych uczniów z Warsza
wy jest wyraźny udział w niej osiągnięć 
uzyskanych podczas zawodów organizowa
nych przez pozaszkolne organizacje – kluby 
sportowe. W przypadku uczniów ze wsi 
istotnie częściej niż w przypadku uczniów  
z Warszawy areną sportową, na której mają 
szansę zdobywać sukcesy jest szkoła. Ucznio
wie ze wsi dwukrotnie częściej niż uczniowie  
z miasta wskazywali na rozgrywki między
klasowe oraz rezultaty uzyskane podczas 
lekcji wychowania fizycznego jako swoje 
największe osiągnięcia sportowe. 

Uczestnictwo w sporcie  
i przekonania na temat jego wartości uczniów gimnazjum

W Polsce w dalszym ciągu sytuacja edukacyjna dzieci wiejskich jest trudniejsza niż dzieci z dużych miast (Białecki 1999). Wyni
ka ona głównie z pozornego wyrównywania szans edukacyjnych tej młodzieży, która częściej niż młodzież miejska porusza się  
w obszarach nędzy i ubóstwa kulturowego.
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Dla badanych najwyżej usytuowaną war
tością sportu jest ,,zdrowie" (ponad 51% 
wskazań). Na drugim miejscu znalazło się 
,,dążenie do bycia lepszym" zgłaszane przez 
47% respondentów – podobnie często we 
wszystkich środowiskach. Na trzecim miej
scu jest ,,pokonywanie własnych słabości"  
z tym, że wartość ta zajmuje pierwsze miej
sce w hierarchii uczniów ze wsi, a dopiero 
szóste i piąte miejsce w hierarchiach utwo
rzonych odpowiednio przez uczniów z małe
go miasta i z Warszawy. 

Na czwartym i kolejnych 
miejscach badani wymie
niali:  piękna  sylwetka, naj
wyżej spośród  badanych 
ceniona przez uczniów  
z Warszawy, kontakty  
z ludźmi, radość sportowa-
nia,  styl życia, ucieczka 
od stresów – tę ostatnią 
istotnie częściej wskazywa
li badani z Warszawy niż  
z małego miasta. 

Jedynie dla margi
nalnej liczby badanych 
sport posiada negatywne 
cechy: jest źródłem stre-
sów, ,sukcesem za każda 
cenę lub nie ma żadne-
go znaczenia. Wskazań  

na te kategorie dokonało łącznie poniżej 
6% badanych. Trzeba zaznaczyć, że w naj
mniejszym stopniu badani uznają sport 
za szkołę życia i rodzinną formę wypoczyn-
ku. 

Zauważamy, że istotnie rzadziej ucznio
wie ze wsi niż z małego miasta i z Warszawy 
dostrzegają w sporcie jego wartości perfek
cjonistyczne (mistrzostwo sportowe) oraz 
istotnie częściej upatrują w sporcie dzie
dzinę aktywności zapewniającą kontakt  
z przyrodą. 

Wybrane wnioski

1. Doświadczenie sukcesu sportowego 
jest udziałem około jednej trzeciej popula
cji badanych. Pozostali uczniowie stanowią 
obszar w tym względzie niezagospodaro
wany edukacyjnie. W przypadku uczniów 
ze wsi występuje deficyt uczestnictwa w 
rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i 
ogólnopolskim, co powodowane jest m. in. 
mniejszą aktywnością w tym środowisku 
pozaszkolnych klubów sportowych. 

2. Uczniowie ze środowiska wiejskiego  
w odróżnieniu od ich kolegów z miast  
w większym stopniu postrzegają sport 
jako teren pokonywania własnych słabości. 
Uczniowie z miasta – szczególnie z Warsza
wy dostrzegają w sporcie częściej od swoich 
kolegów ze wsi walory estetyczne, hedoni
styczne i perfekcjonistyczne. 

3. Uczniowie ze wsi eksplorują znacząco 
węższy zakres form sportowych niż mło
dzież z miast. Prawdopodobnie wynika to  
z ubogiej ofert tej dziedziny kultury fizycz
nej w tym środowisku. 

4. Istnieje wyraźna potrzeba podjęcia 
działań zmierzających do aktywizacji spor
towej dziewcząt. W środowisku wiejskim  
ta potrzeba jest szczególnie silna. 

Marcin Czechowski
AWF Warszawa

Wykluczenie społeczne jest problemem często poruszanym przez naukowców i polityków w naszym kraju. Jest ono od dawna 
obecne w refleksji nad życiem społecznym i należy do jednych z podstawowych pojęć w teorii społecznej (GrotowskaLeder i 
Faliszek, 2005). Zagadnienie to jest o tyle istotne, iż dotyczy podstawowych aspektów funkcjonowania jednostek i grup w 
społeczeństwie – ich kulturowego zakorzenienia, partycypacji i dostępu do ważnych dóbr i zasobów społecznych. 

Sport    jako narzędzie prewencji i walki z wykluczeniem społecznym

Naukowcy o kulturze fizycznej w środowisku wiejskim

Uczestnictwo w sporcie i przekonania na temat jego wartości uczniów gimnazjum

w y  kluczenie społeczne polega na 
niepodejmowaniu zwyczajowej  

i społecznie akceptowanej drogi życiowej 
lub wypadaniu z niej. Dotyczy ono głównie 
osób, rodzin lub grup ludności, które żyją w 
niekorzystnych warunkach ekonomicznych, 
zostają dotknięte niekorzystnymi procesa
mi społecznymi, wynikającymi z masowych 
i dynamicznych zmian rozwojowych lub 
nie zostały wyposażone w kapitał życiowy 
umożliwiający im normalną pozycję społecz
ną, odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście 
na rynek pracy lub założenie rodziny, co 
dodatkowo utrudnia dostosowywanie się do 
zmieniających się warunków społecznych i 
ekonomicznych. Dotyka ono również osób, 
które doświadczają przejawów dyskrymina
cji, zarówno wskutek niedorozwoju właści

wego ustawodawstwa, jak i kulturowych 
uprzedzeń oraz stereotypów czy są przed
miotem niszczącego działania innych osób 
(przemocy, szantażu, indoktrynacji). 

Z problemem wykluczenia społecznego 
mogą się również spotkać grupy, które posia
dają cechy utrudniające im korzystanie z 
powszechnych zasobów społecznych ze 
względu na zaistnienie niesprawności, uza
leżnienia, długotrwałej choroby albo innych 
cech indywidualnych. 

Wykluczenie społeczne nie jest nowym 
zjawiskiem społecznym, jednak ostatnimi 
czasy zainteresowanie nim wzrosło w wie
lu państwach członkowskich Unii Europej
skiej (Frąckiewicz, 2006; GrotowskaLeder 
& Faliszek, 2005). Świadectwem tego są licz
ne strategie i programy inicjowane na pozio

mie polityki europejskiej. Proces wdrażania 
i konkretyzacji unijnej strategii spójności 
społecznej i walki z ubóstwem rozpoczęła 
Strategia Lizbońska przyjęta przez Radę 
Europejską w 2000 r. Rada Europejska na 
posiedzeniu w Nicei 2000 r. przyjęła rów
nież Europejską Agendę Społeczną – doku
ment, który wyznacza wspólne cele polityki 
społecznej państw UE w latach 20002005. 

Konkretyzacją ogólnych celów z zakre
su integracji społecznej ze Strategii Lizboń
skiej i Europejskiej Agendy Społecznej było 
przyjęcie przez Radę Europejską tzw. celów 
nicejskich, czyli wspólnych celów walki  
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Cele nicejskie obejmują cztery podsta
wowe działania: 1) zapewnienie dostępu 
do pracy, zasobów, praw, dóbr i usług dla 

wszystkich; 2) zapobieganie ryzyku wyklu
czenia, 3) pomoc najbardziej narażonym; 4) 
mobilizacja wszystkich aktorów/organizacji 
ze sfery polityki, gospodarki oraz życia spo
łecznego. 

W konsekwencji, po rozszerzeniu Unii 
Europejskiej wszystkie kraje zobligowane 
były do stworzenia Narodowej Strategii Inte
gracji Społecznej 20042010 (NSIS) oraz 
Krajowych Planów Działania na Rzecz Inte
gracji Społecznej (KPD/ Integracja), tworzo
nych na okresy dwuletnie. 

Narodowa Strategia Integracji Społecz
nej (2004) zawiera szczegółową diagnozę 
sytuacji społecznej w Polsce pod kątem 
czynników wpływających na zjawisko 
wykluczenia społecznego. Określa priory
tetowe działania do 2010 r. w celu ogranicza
nia tego zjawiska. 

W ramach Krajowych Planów Działania 
(KPD/ Integracja 20042006, 20062008, 
20082010) rząd we współpracy z samorzą
dami terytorialnymi i organizacjami samo
rządowymi realizował szereg programów 
i inicjatyw zapobiegających wykluczeniu 
i promujących integrację społeczną. Do 
końca 2007 r. powstało 117 nowych świe
tlic socjoterapeutycznych, w których pro
wadzono zajęcia dla blisko 2000 dzieci  
z dysfunkcyjnych rodzin. Zrealizowano 438 
lokalnych i regionalnych projektów. Pod 
koniec 2007 r. w kraju funkcjonowało 55 cen
trów integracji społecznej, spośród których 
60% zostało utworzonych przez organizacje 
pozarządowe, a 40% było prowadzonych 
przez samorządy. W 2007 r. w zajęciach 
reintegracji społecznej i zawodowej organi
zowanych w centrach integracji społecznej 
uczestniczyło około 2,5 tys. osób. Ponadto, 
w kraju funkcjonuje ponad 300 klubów 
integracji społecznej. We wszystkich tych 
inicjatywach możliwe jest wykorzystanie 
sportu jako narzędzia prewencji i walki  
z wykluczeniem społecznym, dzieje się tak 
ze względu na zalety jakie sport niesie ze 
sobą, zarówno jako wartość autoteliczna, jak  
i instrumentalna. 

Liczba autorów wskazujących na korzyści 
płynące ze sportu, zarówno w literaturze 
polskiej, jak i anglojęzycznej jest ogromna i 
ciągle rośnie. Zmieniają się też zalety sportu 
wskazywane przez naukowców z różnych 
dziedzin i dyscyplin naukowych. Driver i 
Bruns (1999) wymieniają aż sto pięć korzy
ści płynących ze sportu zarówno dla osób 
fizycznych, jak i różnych społeczności oraz 
specyficznych grup społecznych. Część z 
tych korzyści to wartości uniwersalne, inne 
zaś to specyficzne. Collins i Tess (2004) dzie
lą korzyści płynące ze sportu, zestawione  
w wyniku analizy literatury przedmiotu, 
na kilka grup. Najliczniejszą i najbardziej 
znaczącą w kształtowaniu polityki społecz
nej na szczeblu lokalnym jest grupa czynni
ków związanych z rozwojem osobowości, 
dalej te które wpływają na rozwój społeczny,  

a w dalszej kolejności te, które odnoszą 
się do sfery ekonomicznej, środowiskowej  
i politycznej życia społecznego. Grupa czyn
ników osobowościowych czy personalnych 
ograniczana jest często przez wielu autorów 
do czynników natury morfofizjologicznej. 
Tymczasem ,,sytuacje wychowawcze, które 
występują we współzawodnictwie, koopera
cji sportowej w czasie zawodów, turniejów, 
rajdów, lotów, wspinaczki, żeglugi, przeżycia 
zawodnika i kibica, zwycięzcy i pokonanego 
– to sytuacje nie spotykane w innych dzia
łach wychowania" (Demel i Skład, 1986). 
Nie analizując szczegółowo korzyści płyną
cych z uczestnictwa w aktywności fizycznej 
w zakresie szeroko rozumianej sfery psy
chicznej można wymienić jedynie przykła
dowo: kształtowanie osobowości, poczucia 
własnej wartości i wiary we własne siły, oraz 
otwartości na siebie i innych, wspomaganie 
procesu umiejętności zarządzania czasem, 
radzenia sobie ze stresem, rozwijanie poczu
cia odpowiedzialności za siebie i innych 
w działaniach zespołowych, umożliwienie 
pozytywnego rozładowania napięć psychicz
nych, złości i agresji, wspomaganie procesu 
nabywania postaw prospołecznych, dokony
wania właściwych wyborów i kształtowania 
umiejętności podejmowania decyzji. 

Wśród czynników społecznych najczęściej 
wymieniane są te, które związane są z umac
nianiem rodziny, drużyny czy innej społecz
ności, w tym także społeczności lokalnej, 
promowaniem zachowań etycznych i kultu
rowych, redukowaniem napięć społecznych 
i zachowań antyspołecznych oraz kształto
waniem tożsamości i dumy społeczności 
lokalnej. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się 
nawet pewne negatywne konsekwencje jakie 
mogą płynąć z aktywności ruchowej, szcze
gólnie zajęć sportowych, a wynikających  

z niewłaściwego wykorzystania komponen
tu współzawodnictwa sportowego i rywa
lizacji w kształtowaniu rozwoju młodych 
zawodników, budząc nienawiść i agresję. 
Dlatego też wykorzystanie sportu jako 
instrumentu prewencji i walki z wyklu
czeniem społecznym powinno odbywać 
się w sposób systematyczny, systemowy  
i zaplanowany. 

Analizując działania ukierunkowane na 
zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecz
nego poprzez wykorzystanie sportu, można 
znaleźć przykłady inicjatyw realizowanych 
na najniższym stopniu – lokalnym. 

Taką inicjatywą są festiwale sportowo
rekreacyjne ,,Ligi integracyjne – Sportowa 
szansa dla wszystkich", które są organizo
wane systematycznie przez Wyższą Szkołę 
Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium 
oraz Akademicki Związek Sportowy  
na rzecz pracy wychowawczej i profilaktycz
nej. Festiwale sportoworekreacyjne skiero
wane są do wychowanków ośrodków wycho
wawczych, domów dziecka, świetlic socjote
rapeutycznych, ognisk TPD (Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci) oraz wszystkich placówek 
wychowawczych, które wyrażą wolę udziału 
we wspólnej zabawie. 

Kolejną inicjatywą o lokalnym zasięgu jest 
autorski pomysł mgr A. Dąbka stworzenia  
w 2005 r. Warszawskiej Ligi Piłki Nożnej Ośrod
ków Wychowawczych i Domów Dziecka. 

Przeprowadzone dla potrzeb tego opra
cowania badania literaturowe oraz analizy 
przykładów ,,dobrej praktyki" wykazały 
brak systemowych rozwiązań w zakresie 
prewencji i walki z wykluczeniem spo
łecznym. Liczni autorzy wskazują także na 
brak diagnoz i monitoringu tego zjawiska  
na wszystkich szczeblach zarządzania. 

Monika Piątkowska, Jolanta Żyśko
AWF Warszawa
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10 listopada 2008 w Zespole Szkół  
w Niechanowie odbyła się Gala Spor

tu – uroczystość z okazji 5lecia powstania 
Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Błyska
wica" działającego przy Gimnazjum im. gen. 
Józefa Wybickiego w Niechanowie. Jubileusz 
uświetnili znakomici goście: Tadeusz Toma
szewski – poseł na Sejm RP, Piotr Grusz
czyński – senator RP, Wojciech Krawczyk 
– członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, 
Danuta Winiarska – przewodnicząca Rady 
Powiatu Gnieźnieńskiego, Eugeniusz Zamiar 
– wójt gminy Niechanowo, Zdzisław Urbań
czyk – prezes Szkolnego Związku Sportowego 
,,Wielkopolska", Marek Dancewicz – wice
prezes Polskiego Związku Unihokeja, Jacek 
Zawodny – prezes UKS ,,Jedynka" Koźmin 
Wlkp., Krzysztof Zawadzki – prezes UKS 
,,Victoria" Gułtowy, Róża Grabowska – wice
dyrektor Zespołu Szkół w Niechanowie.

Uroczystość rozpoczął Prezes Uczniowskie
go Klubu Sportowego ,,Błyskawica" Tomasz 
Wojciechowski, który powitał wszystkich 
przybyłych gości, sympatyków, członków klu
bu, jak i rodziców dzieci trenujących w sek
cjach klubu. Słowa Platona ,,Najważniejszy  
w każdym działaniu jest początek" zacytowa
ne przez prezesa UKSu przypomniały nam, 
że 5 lat temu 13 listopada 2003 roku odbyło 
się zebranie założycielskie, podczas, którego 
grupa nauczycieli, ludzi dobrej woli przy 
współpracy z dyrekcją gimnazjum i wsparciu 
posła Tadeusza Tomaszewskiego postanowiła 
założyć Uczniowski Klub Sportowy, któremu 
nadano później nazwę ,,Błyskawica". 

Pomimo niewielkiego jubileuszu, jakim jest 
5 lat działalności możemy poszczycić się licz
nymi sukcesami w unihokeju, piłce ręcznej, 

piłce nożnej i w bie
gach przełajowych. Są 
to wielokrotnie zdo
bywane mistrzostwa 
i wicemistrzostwa 
powiatu, osiągnięcia 
na szczeblu rejono
wym, wojewódzkim  
i ogólnopolskim. 

Jednakże najwięk
szą naszą dumą są  
dziewczyny grają
ce w unihokeja. W 
październiku 2008 
Marika Jagodzińska 
i Agnieszka Kozanec
ka reprezentowały 
nasz kraj na między
narodowych zawodach na Słowacji, skąd przy
wiozły brązowe medale. Trenerzy reprezen
tacji Polski powołali na zgrupowanie kadry 
narodowej w Niechanowie także inne nasze 
zawodniczki: Joannę Dobrzykowską, Moni
kę Woźniak, Agnieszkę Rekruciak, Monikę 
Rozmus i Jagodę Buczkowską.

Udaje nam się pozyskiwać środki z Mini
sterstwa Sportu i Turystyki na letni wypoczy
nek dzieci i młodzieży. Dzięki tym środkom i 
wsparciu Urzędu Gminy w Niechanowie zor
ganizowaliśmy dwa letnie obozy sportowo
rekreacyjne w Koźminie Wielkopolskim i w 
Białej Piskiej na Mazurach. Udało nam się tak
że pozyskać środki z ministerstwa na zakup 
sprzętu sportowego w ramach projektu Karol. 
Dzięki tym funduszom i pomocy wójta gminy 
Niechanowo wyposażyliśmy sekcję unihokeja 
w profesjonalne kije do gry firmy Exel. W 
ramach programu ,,Sport wszystkich dzieci" 
otrzymaliśmy z ministerstwa komplet sprzę
tu do piłki ręcznej. Uczestniczymy także w 
programie Animator Sportu Szkolnego przy 
współpracy z SZS ,,Wielkopolska” i Urzędem 

Gminy w Niechanowie.
Od trzech lat dziewczęta nasze pod opieką 

pani Joanny Lewickiej zajmują czołowe miej
sca w rozgrywkach Gimnazjady na szczeblu 
powiatowym.

 W naszym klubie od początku jego istnie
nia działa sekcja piłki nożnej, której działanie 
zawdzięczamy trenerowi Józefowi Grobelne
mu. W roku 2008 rozpoczęła działalność pod 
kierownictwem pana Tomasza Gazińskiego 
sekcja piłki siatkowej. Galę Sportu uświet
nił występ grupy tanecznej Jumpstyle Boys, 
w której skład wchodzą członkowie nasze
go klubu, a także narodowa kadra juniorek, 
przebywająca tu na zgrupowaniu.

Z okazji tego jubileuszu Honorowe Odzna
ki LZS złotą, srebrną i brązową otrzymało 
13 naszych działaczy. Natomiast odznakę za 
zasługi w rozwoju LZS województwa wielko
polskiego otrzymali: wójt Eugeniusz Zamiar, 
wiceprezes Polskiego Związku Unihokeja 
Marek Dancewicz i prezes Uczniowskiego 
Klubu Sportowego ,,Błyskawica” Tomasz Woj
ciechowski. 

Wręczono także wyróżnienia młodzieży, 
która licznie przybyła na jubileuszowe spo
tkanie. Imprezę zakończył pokazowy mecz 
unihokeja pomiędzy dziewczętami uczestni
czącymi w zgrupowaniu kadry narodowej.

 Niedawno, w 2006 roku, Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe obchodziło 60lecie swojego istnienia. Pod numerem ,,1" w 1946 roku  
w kartotekach Związku ,,Samopomoc Chłopska" zarejestrowany został LZS w Czarnowąsach, woj. opolskie. Potem zarejestrowano następ
ne kluby sportowe. Wiele tych klubów istnieje i działa nadal w strukturach LZS. Chcemy o nich przypominać naszym Czytelnikom, ale 
pokazywać i te, które powstały niedawno. W tym numerze przedstawiamy kolejne kluby,  które w tym roku obchodziły.... lecie swojego 
istnienia. Czekamy na zgłoszenia.

NASzA trAdycjA

5-lecie UKS Błyskawica w Niechanowie

z a bierzów to niewielka miejscowość  
w pobliżu Krakowa. Położona jest na 

terenie Jury KrakowskoCzęstochowskiej, 
nad rzeką Rudawką. Za datę powstania klu
bu LKS Kmita Zabierzów przyjmuje się rok 
1936. Zaczęło się, jak prawie wszędzie, od pił
ki nożnej – powstała filia TS ,,Wisła" Kraków. 
Po II wojnie światowej reaktywowano klub, 
który stał się członkiem Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe. Działało w nim kilka sek
cji sportowych – lekkoatletyka, koszykówka, 
tenis stołowy, szachy, ale także artystycznych: 
kółko teatralne i orkiestra dęta.

 W 1953 roku z inicjatywy Witolda Bara
nowskiego powstała sekcja łucznicza, która 
wkrótce stała się znana w kraju. We wrześniu 
tegoż roku wystrzelono z łuku pochodzącego 
z 1935 roku pierwsze strzały, a uczynili to 
Witold Barnowski, Ireneusz Lipiarski i Sta
nisław Skalny. Przez tory łucznicze znajdu

jące się wówczas przy popularnym ,,wałku", 
obecnie ul. Myszala przewinęła się znaczna 
ilość młodzieży próbującej swych sił w tym 
sporcie. Powoli sekcja rosła w siłę. Jej członko
wie startowali w centralnych spartakiadach i 
mistrzostwach Zrzeszenia. Pierwszym uczest
nikiem zawodów międzynarodowych był 
Bolesław Bujak – reprezentował nasz kraj 
na MŚ w Pradze w 1957 roku. Najtrudniejszy 
moment dla sekcji nastał w 1965 roku, kiedy 
to zmarł jej założyciel. Ale znalazł godnych 
kontynuatorów – Teresę Skalny i Aleksan
dra Jabłońskiego. 

 W sekcji wychowało się wiele medalistów 
mistrzostw Polski, Europy i świata, głównie 
w kategoriach młodzieżowych. Wymienić 
tu należy Karinę Lipiarską, która oprócz 
medali mistrzostw Polski ma na swoim kon
cie mistrzostwo świata kadetek, mistrzostwo 
świata juniorek i medal mistrzostw świata 

seniorek w zespole oraz medal mistrzostw 
Europy w zespole kadetek. Wielokrotną 
medalistką mistrzostw Polski we wszystkich 
kategoriach była Marta Jabłońska, a tytuły 
mistrzów Polski w kategorii juniorów zdoby
wali między innymi – Alicja Nagły, Robert 
Kodura, czy aktualny szkoleniowiec Aleksan
der Jabłoński, który już 55 lat działa w LZS. 

Sekcja bazuje na własnych wychowankach, 
uczennicach i uczniach szkół Gminy Zabie
rzów. Należy do czołowych w kraju. Obecnie 
w klubie funkcjonują jeszcze – bardzo młoda 
sekcja pływacka, której zawodniczki osiągają 
już znaczące sukcesy w kategoriach najmłod
szych, a także sekcja piłki nożnej z drużyną 
startującą w rozgrywkach I ligi i liczną grupą 
juniorów i trampkarzy. 

Jak na miejscowość liczącą około 4500 
mieszkańców to całkiem niezłe osiągnięcia. 

Życzymy dalszych sukcesów. 

161 juniorów i kadetów reprezentu
jących 26 klubów z Białorusi, 

Bułgarii, Estonii, Grecji, Kanady, Litwy, 
Polski, Rumunii, Słowacji i Ukrainy 
uczestniczyło w siedemnastym międzyna
rodowym turnieju zapaśniczym w stylu 
wolnym o Puchar Ziemi Kraśnickiej. 

Tegoroczna impreza była jednym z akcen
tów obchodów 30lecia tej dyscypliny  
w Kraśniku, której początki związane są  
z pracującym nieprzerwanie do dziś trene
rem Aleksandrem Płatkiem. Najbardziej 
znani zapaśnicy, którzy rozpoczynali karie
ry w Kraśniku, to: olimpijczyk z Seulu, brą
zowy medalista mistrzostw świata i cztero
krotny mistrz Polski Jerzy Nieć, wielokrot
ny reprezentant kraju Maksymilian Witek, 
mistrz Polski Damian Jakóbczyk, mistrzy
ni Europy juniorek i brązowa medalistka 
mistrzostw świata seniorek Agata Pietrzyk, 
dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw 

Europy juniorek Magda Pietrzyk oraz dwu
krotna mistrzyni Polski seniorek Katarzy
na Górczyńska. 

A wszystko zaczęło się w 1978 roku od 
klubu LKS Tęcza Kraśnik, do którego zgło
sił się były zawodnik sekcji zapaśniczej LZS 
Krasnystaw, wówczas świeżo upieczony 
trener zapasów Aleksander Płatek i przed
stawił koncepcję powołania w klubie sek
cji zapaśniczej w stylu wolnym mężczyzn. 
Sekcja powstała i szybko zaczęła odnosić 
sukcesy.  

W 1993 roku ze względu na trudności 
organizacyjne i finansowe sekcja zapasów 
kończy działalność w ,,Tęczy”. Zawodnicy 
i trenerzy przechodzą do bogatszego klubu 
– FKS Stal, który w 1994 roku zdobywa 
tytuł klubowego mistrza Polski. Jesienią 
tegoż roku rozpoczęła działalność sekcja 
zapaśnicza kobiet. Pracę z dziewczętami 
podjął trener Sylwester Janik. 

W listopadzie 1999 
roku powstaje oddziel
ny klub zapaśniczy 
kobiet – Ludowy 
Uczniowski Klub Spor
towy LUKS przejmu
jąc część zapaśniczek 
ze Stali, a w 2002 roku 
do LUKS przecho
dzi sekcja zapasów 
mężczyzn i powstaje 
LUKS Suples Kraśnik. 
Systemem szkoleń 
objęte zostają dzieci  
od 12 roku życia, 

powstaje Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
przy Zespole Szkół nr 3. 

Zapasy w Kraśniku mają się dobrze. Z każ
dym rokiem przybywa nowych zawodników. 
Trener Aleksander Płatek sprowadza ich  
z całej Polski. I tak było z gwiazdą kraśnic
kich zapasów Agatą Pietrzyk i jej siostrą 
Magdą. Zaczęły trenować jako 12latki,  
od 5 lat są w Kraśniku. 

 Ta dyscyplina sportu wymaga pracy 
nad wytrzymałością, siłą i techniką. Moim 
marzeniem jest udział w najbliższych igrzy-
skach olimpijskich, które odbędą się za cztery 
lata. Zrobię wszystko, żeby to marzenie zre-
alizować, mam jeszcze trochę czasu – mówi  
w wywiadach Agata Pietrzyk. 

Życzymy jej spełnienia marzeń, a Supleso
wi kolejnych sukcesów. 

55 lat sekcji łuczniczej LKS "KMITA" Zabierzów

30 lat kraśnickich zapasów
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SPOtkANIE POd GIEwONtEm

O limpiada jest organizowana systemem 
wieloszczeblowym. Rozpoczyna się od 

eliminacji szkolnych, gminnych, powiato
wych i wojewódzkich, zaś najlepsi zdoby
wają prawo startu w finale centralnym. Na 
wszystkich szczeblach eliminacji w tego
rocznej Olimpiadzie wzięło udział kilka 
tysięcy osób. 

Finał centralny odbył się 79 listopada 
2008 r. w Zakopanem. Uczestniczyło w nim 
ponad 300 osób z 10 województw (kujaw
skopomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, opolskiego, podlaskiego, 
podkarpackiego, warmińskomazurskiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego). 

W tym roku tematyka Olimpiady po raz 
kolejny dotyczyła problematyki związanej  
z Unią Europejską. Ponadto celem impre
zy było poznanie walorów krajoznawczych  

i historycznych Rumunii, Polski i regionu 
Karpat oraz pogłębienie umiejętności upra
wiania turystyki kwalifikowanej. 

Wszystkie założenia programowe imprezy 
zostały w pełni zrealizowane. Uczestnicy 
wykazali się dobrym przygotowaniem zarów
no w konkurencjach sprawnościowych (rowe
rowy tor przeszkód, ocena odległości w tere
nie), jak i teoretycznych (konkursy wiedzy 
turystycznej, krajoznawczej i topograficznej 
oraz wiedzy o tematyce unijnej). 

W tym roku po raz pierwszy prowadzono 
klasyfikację w dwóch kategoriach: młodzie
ży szkół podstawowych i gimnazjalnych 
oraz w kategorii open. Przyczyniło się to do 
znacznego zwiększenia frekwencji. 

W ścisłym finale w kategorii szkoły pod
stawowe/gimnazjalne wzięło udział 9 zawod
ników. Wygrała Emilia Łaszek z powiatu 
Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, drugie 
miejsce zajął Robert Bartoszewski z powiatu 
Łuków, woj. lubelskie, a trzecie Natalia Rem
belińska z powiatu Łódź Wschód. 

W ścisłym finale w kategorii open wzię
ło udział również 9 zawodników. Pierwsze 
miejsce zajął Adrian Wejman z powiatu 
konińskiego, woj. wielkopolski, drugi był 
Michał Rosa z powiatu Łuków, woj. lubel
skie, a trzeci  Marek Galla z powiatu  Wolsz
tyn, woj. wielkopolskie. 

Konkurencje olimpijskie odbyły się na 
obiektach campingu ,,Pod Krokwią" i DW  
,,Bristol". Finalistom wręczono nagrody 
indywidualne, a najlepszym reprezentacjom 
w obu kategoriach puchary.

W klasyfikacji powiatowej open skla
syfikowano 27 powiatów. Wygrał powiat 
Łuków, przed Wolsztynem i Rykami. Kla
syfikację wojewódzką open wygrało woj. 
lubelskie, przed wielkopolskim i łódzkim. 
W klasyfikacji powiatowej szkół podstawo
wych/gimnazjalnych najlepsi byli reprezen
tanci powiatu Piotrków Trybunalski przed 
Radyniem i Łodzią Wschód. W tej katego
rii wśród województw zwyciężyło łódzkie, 
przed lubelskim i zachodniopomorskim. 

Do zobaczenia za rok!

zamojskie zrzeszenie LzS

Finał Centralny XXV Ogólnopolskiej Olimpiady  
Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi

w  tym roku klasyfikację województw 
w LZSowskim współzawodnictwie 

wygrało województwo lubelskie. Niewąt
pliwie sporo punktów w tym rankingu 
przysporzyło mu Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Zamościu, którego przewodniczą
cym jest Jan Świć. Na koniec zeszłego roku, 
do LZS należało ponad 4100 osób, istniało 
217 sekcji sportowych i 19 turystycznych. 

Zamojskie LZS jest organizatorem licz
nych imprez o randze mistrzostw powiatu. 
Do największych masowych imprez nale
żą organizowane każdego roku Powiatowe 
Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej 
Wsi. Igrzyska są przeglądem dorobku spor
towego gmin. W tym roku odbyły się one w 
Szczebrzeszynie. W ponad dwudziestu róż
norodnych, indywidualnych i drużynowych 
konkurencjach rekreacyjno sportowych 
startowało 1230 zawodniczek i zawodników 
z 15 gmin. W kalendarzu imprez są również 

zawody lekkoatletyczne, biegi przełajowe, 
turnieje w siatkówce oraz najpopularniejszy 
turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców 
,,Piłkarska Kadra Czeka". 

Największym i najbardziej znanym klu
bem na terenie powiatu jest KS AGROS 
Zamość, który prowadzi działalność szko
leniową zawodników w lekkiej atletyce, 
łucznictwie, kolarstwie i zapasach. Zrzesza 
ponad 370 zawodników i zawodniczek. 

Rada Powiatowa LZS może poszczycić 
się dobrą współpracą z władzami powiatu  
i miasta Zamość. W października 2008 
roku powstała Powiatowa Radę Sportu w 
Zamościu. Powołano członków rady oraz 
ustalono regulamin jej działania. W skład 
9osobowej rady weszło dwóch przedstawi
cieli LZS – Krzysztof Pszenniak, sekretarz 
Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w Zamościu oraz Konrad Firek, 
prezes Klubu Sportowego AGROS Zamość. 

Rada ma m.in. opiniować projekt budżetu w 
części dotyczącej realizacji zadań w zakresie 
kultury fizycznej, inicjować i współorgani
zować imprezy sportowe i rekreacyjne orga
nizowane lub dofinansowane przez powiat. 
Przyczyni się to niewątpliwie do jeszcze 
lepszej współpracy. 

Olimpiada Wiedzy TurystycznoKrajoznawczej Mieszkańców Wsi należy do imprez turystycznych o najdłuższej w Zrzeszeniu 
LZS tradycji. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1984 r. z inicjatywy działaczy Centralnej Komisji Turystyki Wiejskiej dzia
łającej wówczas przy Radzie Głównej Zrzeszenia LZS. Tegoroczna impreza miała więc charakter jubileuszowy. Jak co roku impreza 
uzyskała wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rolnictwa. G łównym celem zawodów było uaktyw

nienie samorządów i innych jedno
stek działających w środowisku wiejskim na 
rzecz kultury fizycznej i sportu. Integracja 
między samorządami gminnymi, powiato
wymi i wojewódzkimi, promowanie czynne
go i zdrowego wypoczynku, nawiązanie kon
taktów między różnymi szczeblami samo
rządowymi, oraz wymiana doświadczeń 
dotyczących nie tylko sfery działalności 
kulturalnej i sportowej, ale także codziennej 
samorządowej rzeczywistości przyświecały 
tej imprezie. 

Uroczystego otwarcia zawodów doko
nał Wójt Gminy Ełk – Antoni Polkowski  
w obecności zaproszonych gości: Wacława 
Hurko – zca przewodniczącego Krajowe
go Zrzeszenia LZS, Waldemara Buszana 
– dyrektora Departamentu Sportu Warmiń
skoMazurskiego Urzędu Marszałkowskie
go, Dariusza Górskiego – przedstawiciela 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wacława 
Wasieli – zca przewodniczącego Warmiń
skoMazurskiego Zrzeszenia LZS, Marka 
Jaczuna – sekretarza WarmińskoMazur
skiego Zrzeszenia LZS. 

Wszystkie mecze toczyły się w sporto
wej atmosferze, co ostatnio jest rzadkością 
na boiskach piłkarskich i w halach spor
towych. W przeprowadzonych 42 spotka
niach, sędziowie nie udzieli zawodnikom 
żadnych żółtych czy czerwonych kartek. 
Jak oceniają sędziowie i organizatorzy 
takie zachowanie jest godne naśladowania.  
W turnieju wystartowało 15 drużyn  
z 5 województw. 

W zawodach uczestniczyły następujące  dru
żyny: Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Sena
tu RP, Urząd Marszałkowski Województwa 
KujawskoPomorskiego, Urząd Marszałkow

ski Województwa WarmińskoMazurskiego, 
Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Grajewo, 
Urząd Gminy w Iłowie Osadzie, Urząd Miej
ski w Biskupcu, Gmina Prostki, Gmina Dywi
ty, Gmina Purda, Gmina Dźwierzuty, Gmina 
Dąbrówno, Powiat Ełcki i Gmina Ełk. 

Drużyny podzielono na 3 grupy po 5 
drużyn każda. Grupę A wygrała Kancelaria 
Sejmu RP, grupę B drużyna Urzędu Miej
skiego w Biskupcu, a grupę C – kancelaria 
Senatu RP. 

Z grupy awansowały do dalszych gier dru
żyny, które zajęły miejsca 12, oraz dodat
kowo dwie drużyny, które zajęły 3 miejsce  
w grupie z najlepszym bilansem punk
tów. W finale Urząd Miejski w Biskupcu 
pokonał Kancelarie Sejmu 3:0. W meczu  
o 3 miejsce Urząd Marszałkowski w Toru
niu pokonał Gminę IłowoOsadę 5:0. 
Puchar Fair Play otrzymała Gmina Sto
czek Łukowski, woj. lubelskie. 

Najwszechstronniejszym zawodnikiem 
turnieju uznano Mirosława Wołynica 
reprezentującego drużynę Urzędu Miejskie
go w Biskupcu. Najlepszym bramkarzem 
turnieju wybrano Daniela Grzymkowskie
go – Urząd Marszałkowski Województwa 
KujawskoPomorskiego. Najlepszym zawod
nikiem turnieju okazał się Marek Konopka 
– senator RP. Zawody jako spiker wzorowo 
poprowadził Wacław Wasiela z Działdowa. 

Organizatorzy serdecznie dziękują za oka

zaną pomoc dyrekcji szkoły i pracownikom 
z Wiśniowa Ełckiego i Stradun. Wszystkim 
sędziom za wzorowe sędziowanie. Turniej 
był dofinansowany ze środków otrzyma
nych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Sta
rostwa Powiatowego w Ełku, Urzędu Gminy 
w Ełku, Samorządu Województwa Warmiń
skoMazurskiego, WarmińskoMazurskiego 
Zrzeszenia LZS. Organizatorem turnieju 
było: Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku przy 
współudziale: Warmińsko Mazurskiego 
Zrzeszenia LZS, Urzędu Gminy w Ełku, 
Starostwa Powiatowego w Ełku oraz Cen
trum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w 
Stradunach. 
Patronat medialny nad imprezą objęła TVP 
Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska
Rozmaitości Ełckie. 

SAmOrząd   piłkę kopie

W dniach 2223 listopada 2008 na terenie powiatu ełckiego odbył się II Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej 
,,Integracja poprzez sport". Zawody odbyły się pod patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Starosty Ełckiego 
i Wójta Gminy Ełk.
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Nauczmy się działać razem
Rozmowa z posłem Tadeuszem Tomaszewskim, 
przewodniczącym Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

 W dzisiejszych czasach nie jest łatwo 
zdobywać środki na prowadzenie działalno
ści sportowej. Wiele rad gminnych, powia
towych, a nawet wojewódzkich naszego 
Zrzeszenia ma z tym problemy. Co pan im 
radzi? I co mówi o tym prawo? 
 Z chwilą wejścia w życie ustawy o działal
ności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku zmienił się 
system zlecania zadań publicznych dla orga
nizacji pozarządowych. Podstawową formą 
zlecania tych zadań są otwarte konkursy.  
To samorządy lokalne decydują w jakich dzie
dzinach i z kim chcą współpracować przy 
realizacji zadań własnych. 
 Czy organizacje pozarządowe mogą mieć 
wpływ na to jakie zadania może im gmina 
powierzyć? 
 Oczywiście, przy wójcie, ale dotyczy to 
każdego innego samorządu, może powstać 
Rada Konsultacyjna, która powinna opinio
wać bardzo ważny dokument – roczny plan 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
który przyjmuje Rada Gminy. Organizacje 
pozarządowe powinny zabiegać o to, by w 
tym dokumencie zadania mające charakter 
całoroczny np. udział w rozgrywkach B kla
sy w piłce nożnej, czy w tenisie stołowym 
były zlecane raz na trzy lata. Niestety część 
samorządów gminnych z tego przepisu nie 
korzysta. Takich rozwiązań boją się głównie 
skarbnicy, gdyż myślą, że pieniądze trzeba 
zabezpieczyć na trzy lata od razu, tymczasem 
są one indeksowane corocznie. W realizację 
takiego zadania wlicza się koszty obsługi 
przedsięwzięcia, mogą one wynosić 5, 10 
procent całości zadania. Można je przezna

czyć na znaczki, księgową i inne wydatki 
potrzebne przy realizacji zadania. 
 Jednym słowem można otrzymać dofi
nansowanie do działalności na pojedynczą 
imprezę, albo starać się także o powie
rzenie sfinansowania jakiejś działalności 
przez cały rok. Ale, żeby  taka rada powsta
ła i organizacje pozarządowe mogły być 
partnerem dla gminy trzeba współpracy 
tychże organizacji. 
 Niestety w tej dziedzinie każdy sobie rzep
kę skrobie. Obserwuję nagminny brak chęci 
współdziałania liderów poszczególnych orga
nizacji. Ale są i dobre przykłady np. moja 
gmina Niechanowo w powiecie gnieźnień
skim. Zaprosiliśmy do współpracy 5 UKS
ów, klub seniora, kółka rolnicze, straż pożar
ną, organizacje osób niepełnosprawnych, a 
z drugiej strony gminny ośrodek kultury, 
biblotekę oraz wójta i ustaliliśmy, że wspólnie 
łatwiej i szybciej będziemy osiągać pożądane 
cele. Chodzi głównie o to by pieniądze, które 
są w gminie pomnożyć. 
 Jak to można zrobić?
 Poprzez udział w konkursach zewnętrz
nych. Wszystkie organizacje podpisały Poro
zumienie Wspólnota Obywatelska. Upoważ
niliśmy UKS ,,Błyskawica" przy gimnazjum 
w Niechanowie do przygotowania projektu 
na zajęcia sportoworekreacyjne dla uczniów 
– nauka pływania w środowisku wiejskim. 
Jest to konkurs ogłoszony przez Minister
stwo Sportu i Turystyki. Jeśli pojawią się 
nowe konkursy to znów usiądziemy do stołu 
i wspólnie ustalimy jak je,, ugryźć". 
 Jest pan posłem, członkiem Komisji Kul
tury Fizycznej i Sportu, zna przepisy i 
mechanizmy rządzące pozyskiwaniem fun
duszy. Jak mają sobie radzić inni? 
 Dziś nie ma już innej formy pozyskiwania 
funduszy na działalność, jak konkursy ofert. 
Jeśli więc chce się działać trzeba konkret
ne przepisy poznać. Niestety zbyt mało w 
tej dziedzinie robią samorządy. Same nie
źle radzą sobie w pozyskiwaniu funduszy, 
więc wójt, burmistrz czy prezydent powinien 
wyznaczyć jedną osobę do pomocy organi
zacją pozarządowym. Najwięcej informacji 
jest na stronie www. pozytek. gov. pl. Zwykle 
w tych konkursach zewnętrznych potrzeb
ne są dwie strony – samorząd i organizacja 
pozarządowa.  Ciągle jeszcze jednak stopień 
naszej obywatelskości jest niski. Nie potrafi
my korzystać z ustaw, które dają nam duże 
możliwości działania. 
 Proszę o konkretny przykład
 W ustawie o kulturze fizycznej zapisany 
jest obowiązek utworzenia przez jednostkę 
samorządu terytorialnego rady sportu. Nie 
wszędzie rady takie zostały powołane. A 
powinny one opiniować strategię rozwoju 

kultury fizycznej, projekty budżetu w czę
ści dotyczącej kultury fizycznej, inwestycje 
sportowe itp. Gminy mogą fundować sty
pendia sportowe. Ponadto prawo pozwala 
dzisiaj finansować samorządom sport kwa
lifikowany, tylko muszą one w tej sprawie 
podjąć uchwałę. Jedno co cieszy, mimo tych 
wszystkich ale.., to że gminy coraz więcej 
pieniędzy przeznaczają na sport, że rozwija 
się baza sportowa. Że 60% zadań zlecanych 
przez powiaty organizacjom pozarządowym 
to zadania z dziedziny sportu i kultury fizycz
nej. Że tam gdzie nie ma ośrodków rekreacji 
i sportu wszystkie zadania realizują organiza
cje pozarządowe. 
 A nie boi się pan, że te nowo wybudowane 
boiska i hale będą puste, bo zabraknie pie
niędzy na trenerów, instruktorów itp. 
 Nie, bo przy projekcie,, Orlik" od razu zapi
sano, że musi gmina musi zatrudnić trenera, 
który będzie czuwał nad grającymi i dbał o 
obiekt. Ale jeszcze co innego jest ważne, gmi
ny mogą przeprowadzać szkolenia dla działa
czy organizacji samorządowych, informować 
ich o możliwościach korzystania z różnych 
ofert. Wiele gmin organizuje takie spotka
nia. A czy działacze z tego skorzystają, to już 
inna sprawa. W tej dziedzinie, jak w każdej 
innej, przy której obowiązuje konkurs ofert 
potrzebne jest partnerstwo – urzędników i 
organizacji pozarządowych. 
  Poświęćmy teraz kilka słów Wielkopol
skiemu Zrzeszeniu LZS, którego jest pan 
prezesem. Ile macie członków? I co uwa
żasz za największe osiągnięcia? 

 W naszej wojewódzkiej organizacji zrze
szonych jest około 200 podmiotów praw
nych. Podstawowym zadaniem, które reali
zujemy od 1999 roku, a otrzymaliśmy je w 
wyniku konkursu ofert od urzędu marszał
kowskiego, jest współzawodnictwo sportowe 
powiatów. Podsumujemy je w tym roku w 
Lesznie, a nagrodą dla najlepszych będzie 
sprzęt sportowy. Ważne jest to, że zadanie 
to mamy zlecane na 3 lata. A na jego realiza
cję wynegocjowaliśmy 13% kosztów obsługi. 
Co gwarantuje zrzeszeniu pewną stabilność. 
Inne zadanie do którego przykładamy dużą 
wagę to wyławianie talentów sportowych. 
Priorytetem są dla nas szkolenia dotyczące 
możliwości pozyskiwania funduszy na dzia
łalność. Organizujemy kursy dla trenerów, 
sędziów, animatorów, instruktorów, bo dzi
siaj osoby realizujące programy sportowe 
muszą mieć wysokie kwalifikacje, przy nie
których imprezach to podstawowy wymóg. 
 Jest pan szefem Wielkopolskiego Zrzesze
nia LZS już 14 lat i pewnie długo mógłby 
pan o nim opowiadać, ale zostawmy to na 
inną okazję. Dziękuję za rozmowę.

Iwona Derlatka

Popływajmy

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu pozyskało środki 
finansowe na prowadzenie programu: ,,Przez naukę pływania do 
kształtowania charakteru oraz troski o swoje ciało i zdrowie". Pro
gram jest finansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Program obejmu
je: naukę pływania dla 30 grup dzieci szkół podstawowych i gim
nazjalnych z terenów wiejskich województwa wielkopolskiego, 
łącznie około 450 uczestników. W ramach projektu zajęcia odby
wają się na 15 pływalniach dwa razy w tygodniu w okresie od 
15 września do 15 grudnia 2008 r. Podsumowanie akcji nastąpi 
12 grudnia br. na pływalni ,,Akwawit" w Lesznie, gdzie zostanie 
zaprezentowany pokaz efektów nauki z zawodami sportowymi 
dla najlepszych.

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu postanowiło ufun
dować stypendia sportowe dla zawodników klubów województwa 
wielkopolskiego. Stypendia będą wypłacane od września 2008 roku 
do czerwca 2009 roku Otrzymali je:
1. Martyna Losa, ur. 1992,  

zawodniczka ULKS Orkan Września – LA.  
Jej trenerem jest Przemysław Pawlak. 

2. Marta Dittmer, ur. 1991,  
zawodniczka PLKS GWDA Piła – LA.  
Trener Ignacy Krzewiński. 

3. Dariusz Tomicki, ur. 1991,  
zawodnik WMLKS Nadodrze Powodowo – LA.  
Trener Mirosław Polak. 

4. Katarzyna Pawłowska, ur. 1989,  
zawodniczka UKS Jedynka Kórnik – kolarstwo.  
Trener Robert Taciak. 

5. Rafał Klepacki, ur. 1992,  
zawodnik KLTC Konin – kolarstwo.  
Trener Robert Kierejewski. 

6. Szymon Stasierski, ur. 1989,  
zawodnik LKS Ceramik Krotoszyn – zapasy st. wolny.  
Trener Roman Ratayczyk. 

7. Michał Pietrzak, ur. 1988,  
zawodnik KS Sobieski Poznań – zapasy st. klasyczny.  
Trener Antoni Obrycki. 

8. Monika Gierszewska, ur. 1992,  
zawodniczka KS Promień Opalenica – podnoszenie ciężarów.  
Trener Witold Dziurla. 

9. Hanna Poradka, ur. 1994, zawodniczka KS Stella Gniezno – tenis stołowy. 
Trener Eugeniusz Krüger. 

wielkopolskie wyłoniło swoich zwycięzców

Stypendia sportowe 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

k o niec roku sprzyja wszelkim podsu
mowaniom. Zbliżają się one także w 

naszym Zrzeszeniu. Wojewódzka Komisja 
Konkursowa Wielkopolskiego LZS wyło
niła laureatów stopnia wojewódzkiego ,,O 
Sportowy Znak Jakości Omega", najlepszą 
radę gminną i powiatową oraz wybrało 
imprezę roku. 

 W konkursie ,,O Sportowy Znak Jakości 
OMEGA" najlepsze okazało się LZS Pod
stolice, gmina Budzyń. Koło LZS w Pod
stolicach otrzymało brązowy znak jakości 
OMEGA. Koło liczy 40 członków.  Posiada  
4 sekcje wiodące: piłka nożna, szachy, war
caby i tenis stołowy. W stałym systemie 
rozgrywek gminnych uczestniczą 4 drużyny. 

W swym środowisku koło zorganizowało 7 
imprez, w których brało udział 420 uczest
ników. W swoich szeregach ma 8 mistrzów 
gminy i 6 mistrzów powiatów.  

We współzawodnictwie ,,Najlepsza Rada 
Gminna Zrzeszenia LZS" zwyciężyła Rada 
Gminna Zrzeszenia LZS w Kołaczkowie. 
Rada działa w 15 miejscowościach na 17 
sołectw w gminie. Stan organizacji wynosi 
230 członków. W skład Rady Gminnej Zrze
szenia LZS wchodzi Klub Biegacza, który 
organizuje w Kołaczkowie Ogólnopolski Bieg 
,,O Złoty Kłos". Rada w roku 2008 oddała  
do użytku boisko do piłki siatkowej w Goraz
dowie. Na terenie gminy istnieje 11 boisk 
sportowych. Prowadzone są gminne ligi w 
piłce nożnej i piłce siatkowej. Gmina zorga
nizowała 20 imprez sportoworekreacyjnych 
i turystycznych, w których uczestniczyło 
ponad 2000 osób. 

Konkurs na ,,Najlepszą Radę Powiatową 
Zrzeszenia LZS" wygrała Rada Powiatowa 
Zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopol
skim. Liczba członków LZS na terenie powia
tu wynosi 14 200. Rada zrzesza 34 jednostki 
LZS, LKS, UKS, LUKS oraz 4 rady gminne 
i miejskogminne,  w strukturach LZSów 
działa 108 sekcji sportowych oraz 10 sekcji 
turystycznych. Na terenie powiatu w stałych 
rozgrywkach w poszczególnych związkach 
startują: 

Piłka nożna – III liga – 1 drużyna, IV liga 
– 1 drużyna, klasa okręgowa – 2 drużyny, 
klasa A – 5, klasa B – 11. W klasach młodzie
żowych startuje 25 drużyn. 

Tenis stołowy – II liga mężczyzn – 1 druży

na, III liga mężczyzn – 3 drużyny, liga okręgo
wa – 2 drużyny, klasa A – 1 drużyna. 

Szachy – III Liga – 1 drużyna. 
Ponadto Rada Powiatowa jest organi

zatorem lig powiatowych w piłce nożnej  
i siatkowej.

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrowie 
Wielkopolskim było organizatorem i współ
organizatorem 27 imprez sportowych i rekre
acyjnych, w których wzięło udział około  
25 500 zawodników.

Imprezą roku 2008 wybrano Wojewódz
ką Olimpiadę Wiedzy TurystycznoKraj
oznawczej Mieszkańców Wsi. Wzięło w niej 
udział 10 powiatów. W klasyfikacji indywidu
alnej startowało 47 zawodników, a w zespoło
wej 29. Za sprawą organizatorów, działaczy 
Powiatowego Zrzeszenie LZS w Wolsztynie, 
impreza została zorganizowana na wysokim 
poziomie. 
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SzyBkIm krOkIEm   po zdrowie

c oraz  częściej  nawet  w  zatłoczonych 
centrach miast można spotkać oso

by ubrane w sportowe stroje i z kijkami  
w dłoniach. To osoby uprawiające nordic 
walking (nordycki marsz). Co to jest? To 
technika spacerowobiegowa wywodząca 
się ze Skandynawii. Opracowano ją w 
połowie XX wieku dla tamtejszych spor
towców, głównie narciarzy, jako formę 
letniego treningu. 

Jest to najbardziej naturalna aktywność 
ruchowa – czyli marsz ze specjalnie zapro
jektowanymi kijkami, które są pewnym 
połączeniem kijów trekkingowych i od 
nart biegowych. Technika marszu zaś to 
połączenie marszu tradycyjnego (bez uży
cia kijów) lub chodu sportowego z techniką 
jazdy na nartach biegowych – odpychania 
się od podłoża. Prostota i łatwość takiej 
aktywności a zarazem jej bezpieczeństwo 
umożliwia uczestnictwo w niej osób z róż
nego przedziału wiekowego i różnej kondy
cji fizycznej. Nordic walking można upra
wiać w każdym klimacie, w dowolnym 
terenie, na wszystkich nawierzchniach i 
co ważne – przez cały rok i przez każdego. 
Nordic walking mogą uprawiać zarówno 
osoby w podeszłym wieku jak i kobiety 
w ciąży. 

Jeszcze niedawno osoby spacerujące  
z kijkami wzbudzały sensację. Dziś jest w 

naszym kraju ponad tysiąc instruktorów 
nordic walking, 50 km tras o różnym 
stopniu trudności, a kijki do nordyckiego 
marszu można kupić prawie w każdym 
hipermarkecie. 

Jak zacząć uprawianie nordic walking? 
Aby rozpocząć zajęcia z nordic walking nie 
potrzeba wiele. Poza chęcią wyjścia, rusze
nia się z domu potrzebne jest wygodne 
obuwie dostosowane do warunków atmos
ferycznych i pory roku, ubranie sportowe 
– wygodne do marszu oraz para kijów. 
Kije powinny być dostosowane zarówno 
do wzrostu jak i predyspozycji fizycznych 
danej osoby. Dobrze jest przynajmniej 
kilka pierwszych zajęć odbyć pod okiem 
instruktora, który pokaże technikę mar
szu i jednocześnie dopasuje odpowiednie 
kije. Bowiem nie zawsze to co wydaje 
się dziecinnie proste, musi takie być. W 
nordic walking nie trudno o błąd, który 
– choć zapewne nie skończy się kontuzją 
– może spowodować dyskomfort lub ból w 
czasie spaceru. 

Dlaczego nordic walking jest zdrowy? 
Ten rodzaj aktywności fizycznej należy 
do ćwiczeń aerobowych. W czasie spaceru 
z kijkami aktywnych jest aż 90 procent 
wszystkich mięśni ciała, w tym mięśnie 
grzbietu, ramion, brzucha. Ćwiczenia aero
bowe zmuszają serce i płuca do cięższej pra

cy, wzmacniają je i poprawiają ich kondy
cję. Dzięki temu osoby uprawiające m. in. 
nordic walking zmniejszają ryzyko zacho
rowania na zawał serca, redukują poziom 
złego cholesterolu LDL, a gdy długo i 
systematycznie ćwiczą mogą unormować 
ciśnienie i zredukować tkankę tłuszczo
wą, czyli schudnąć. Przez godzinę nordic 
walking możemy spalić nawet 400 kalorii 
– dla porównania podczas zwykłego mar
szu tracimy tylko ok. 280 cal. 

 Coraz częściej instruktorzy nordyckie
go marszu pojawiają się na festynach orga
nizowanych przez nasze Zrzeszenie. To 
dobry pomysł – polecamy go organizato
rom imprez pod sztandarem LZS. 

Dekalog  
zdrowego serca 

Jak przeżyć atak serca 
gdy jesteś sam?

1. Jedz chude mięso, dużo ryb i warzyw, owoce.  
Zrównoważona dieta to podstawa zdrowego stylu życia. 

2. Co najmniej pięć razy dziennie jedz warzywa i owoce. 

3. Pij wodę, niskotłuszczowe mleko albo niesłodzone soki owocowe. 

4. Dbaj o zrównoważoną dietę swoich dzieci. Choroby serca i układu 
krwionośnego grożą również im. 

5. Ogranicz korzystanie z soli. Szczególnie uważaj na jej zawartość w 
przetworzonych potrawach. 

6. Uprawiaj sport lub chodź na spacery. Dodaj 30 minut aktywności fizycznej 
ponad zwykłe, codzienne czynności domowe. 

7. Nie pal ani nie pozwalaj palić w swojej obecności. 

8. Telewizja sprzyja powstawaniu otyłości i zabiera czas, który można 
przeznaczyć na aktywność fizyczną. Określ limit czasowy oglądania telewizji. 

9. Daj dobry przykład swojej rodzinie, prowadząc zdrowy tryb życia. 

10. Rób badania profilaktyczne i namawiaj członków rodziny, u których choroby 
serca mogą się rozwinąć, do szukania pomocy lekarza.

 Według WHF (World Heart Federation – Światowa Federacja Serca)

Gdy nagle poczujesz silny ból w klat
ce piersiowej, który zaczyna promienio
wać w kierunku ramienia i w górę w 
kierunku szczęki, może to być zawał ser
ca. Osoba, której serce bije nieregularnie  
i która zaczyna odczuwać omdlenie ma 10 
sekund na działanie. Co robić? 

Nie panikuj, zacznij kaszleć, bardzo 
intensywnie powtarzając tą czynność. 

Przed każdym kaszlnięciem, powinieneś 
nabrać głębokiego i przedłużonego odde
chu w celu wyrzucenia plwociny, zalegają
cej głęboko wewnątrz klatki piersiowej. 

Oddech i kaszel musi być powtarzany 
co dwie sekundy, bez przerwy, aż do cza
su przybycia pomocy lub do chwili kiedy 
poczujesz, że serce ponownie bije równo
miernie. 

Głęboki oddech doprowadza tlen do 
płuc, a ruch związany z kaszlem uciska 
serce i utrzymuje krążenie krwi. Ciśnienie 
wywołane uciskiem na serce pod wpły
wem kaszlu pomaga również odzyskać 
prawidłowy rytm serca. 

kocham swe serce,   niech bije...

Choroby serca i naczyń wieńcowych są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce – co druga Polka i Polak umierają  
z ich powodu. Co roku w naszym kraju na choroby układu krążenia umiera ok. 80 tysięcy mężczyzn i 90 tysięcy kobiet.

O d kilku już lat ostatnia niedziela wrze
śnia jest Światowym Dniem Serca. 

Pomysłodawcą i głównym organizatorem 
tej imprezy jest Światowa Federacja Ser
ca, pozarządowa organizacja z siedzibą 
w Genewie. Zrzesza ona 195 organizacji  
i fundacji kardiologicznych ze 100 państw. 
Misją WHF jest zapobieganie i kontrolowa
nie chorób serca, a co za tym idzie dłuższe 
i lepsze życie milionów ludzi na całym glo
bie. Pierwszy Światowy Dzień Serca odbył 
się pod hasłem ,,I love my heart, Let it beat" 
(Kocham swe serce, niech bije). 

Polska od początku aktywnie uczest
niczyła w tym święcie, a koordynatorem 
działań było i jest Polskie Towarzystwo 
Kardiologiczne. W tym roku główna impre
za odbyła się w Zamościu. Może warto 
ten dzień włączyć do programu działań 
naszego Zrzeszenia. Bo jest o co walczyć. 

Choroby serca i naczyń wieńcowych są 
najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce 
– co druga Polka i Polak umierają z ich 
powodu. W Polsce przeciętna długość 
życia mężczyzny po ukończeniu 45 lat 
wynosi 29 lat, czyli o 5 lat krócej niż 
w tzw. starej Unii Europejskiej. Długość 
życia Polki po ukończeniu 45 roku życia 
wynosi 36 lat i jest również krótsza niż u 
kobiet ze starej Unii, ale różnica jest mniej
sza i wynosi niespełna 3 lata. Co roku  
w naszym kraju na choroby układu krąże
nia umiera ok. 80 tysięcy mężczyzn i 90 
tysięcy kobiet. Czy można temu zapobiec, 
zmniejszyć umieralność na zawał serca  
i udar mózgu? Tak, możemy tego dokonać 
poprzez zwalczanie dobrze poznanych 
czynników ryzyka.

czynniki ryzyka

 Czynniki ryzyka to cechy indywidual
ne oraz elementy stylu życia zwiększające 
ryzyko wystąpienia choroby. A należą do 
nich: palenie tytoniu, niska aktywność 
fizyczna, niewłaściwa dieta, nadciśnie
nie tętnicze, podwyższone stężenie cho
lesterolu, otyłość i cukrzyca. Im więcej 
czynników ryzyka występuje u jednej oso
by, tym większe jest ryzyko, że choroba 
sercowonaczyniowa (ChSN) rozwinie się 
w przyszłości lub że dana osoba umrze 
w określonym przedziale czasu z powodu 
ChSN. Każdą osobę można w stosunkowo 
łatwy sposób zakwalifikować do grupy 
ryzyka małego, umiarkowanego i zwięk
szonego. W grupie ryzyka zwiększonego 

znajdują się osoby z: 
 rozpoznaną już chorobą sercowo naczy

niową np. osoby po przebytym już zawale 
serca

 cukrzycą typu 2 lub typu 1 – wystę
powanie cukrzycy powoduje zwiększenie 
ryzyka 3krotnie u mężczyzn i 5krotnie 
u kobiet

 ciężką hiprecholesterolemią (stężenie 
cholesterolu całkowitego 8mmol/l lub cho
lesterolu LDL – 6mmol/l

 ciężkim nadciśnieniem tętniczym 
(ciśnienie skurczowe 180 mmHg lub ciśnie
nie rozkurczowe 110 mmHg) 

Uwaga na grypę

Największa w historii pandemia grypy 
wywołana wirusem grypy hiszpańskiej 
rozpoczęła się w 1918 roku w USA i roz
przestrzeniła na cały świat – zmarło 40 
milionów ludzi. Tych którzy przetrwali nie
długo potem dotknęła kolejna epidemia 
– epidemia choroby wieńcowej. Podobne 
obserwacje pochodzą także z czasów obec
nych. Jak się okazuje częstość zawałów ser
ca i udarów mózgu zwiększa się w okresie 
sezonowych epidemii grypy, której szczyt 
w Polsce przypada pomiędzy styczniem  
a kwietniem. Oprócz choroby sercowo
naczyniowej grypa zaostrza także inne cho
roby przewlekłe np. astmę i choroby płuc. 
Prowadzone w ostatnich latach badania 
wykazały, że szczepienia przeciw grypie 
u osób z chorobą wieńcową zapobiegają 
zawałowi serca, jak również zgonom wywo
łanym przez ChSN. 

O czym nam mówi  
częstość rytmu serca

U ssaków zaobserwowano, że im szyb
ciej bije serce, tym czas życia danego gatun
ku jest krótszy. Jak to wygląda u człowie
ka? U większości osób najmniejsze ryzyko 
sercowonaczyniowe występuje, jeżeli spo
czynkowa częstość rytmu serca mieści się 
w przedziale 6069 uderzeń na minutę. 
Aby osiągnąć taki rytm należy przestrze
gać podstawowych zasad zdrowego trybu 
życia, to znaczy: regularnie wykonywać 
ćwiczenia fizyczne, utrzymywać prawidło
wą wagę ciała, unikać potraw bogatych  
w sól, cukry proste i tłuszcze zwierzęce lub 
cukiernicze. 

Częstość rytmu serca łatwo jest ocenić na 

podstawie częstości pulsu wyczuwalnego 
pod palcem tętnicy promieniowej przebie
gającej na nadgarstku. Badanie wykonać 
należy po kilkuminutowym odpoczynku 
i odprężeniu w pozycji siedzącej. Należy 
zliczyć liczbę uderzeń serca w czasie 30 
sekund, a następnie liczbę tę pomnożyć 
przez dwa. Gdy rytm serca jest szybki lub 
nieregularny należy zgłosić się do leka
rza, gdyż może on wskazywać na wiele 
poważnych chorób, w tym m. in. układu 
krążenia, anemię, nadczynność tarczycy, 
infekcję. 

co to jest  
zły cholesterol?

Najczęstszą przyczyną chorób serca jest 
miażdżyca naczyń wieńcowych. Rozwój 
tej choroby zapoczątkowuje przenikanie 
złego cholesterolu (cholesterol LDL) z krwi 
do ścian tętnic. Powstają blaszki miażdży
cowe, które mogą pękać, co jest przyczyną 
zakrzepu i zawału serca, albo mogą powięk
szać się, co powoduje utrudnienie przepły
wu krwi i objawy choroby wieńcowej. 
Nadciśnienie tętnicze i palenie papierosów 
osłabiają odporność tętnic na przenikanie 
do ich ścian złego cholesterolu. 

Cholesterol występuje w surowicy  
w dwóch postaciach, jako cholesterol LDL 
i HDL. Ten pierwszy, nazywany złym, 
powstaje w wątrobie, a częściowo pocho
dzi także z pożywienia. Stężenie złego 
cholesterolu w surowicy u zdrowego czło
wieka nie powinno przekraczać 3 mmol/l 
(115mg/dl). Stężenie dobrego cholesterolu 
HDL u mężczyzny powinno być większe 
niż 1 mmol/l (40 mg/dl), a u kobiety więk
sze niż 1,2 mmol/l (45 mg/dl). Natomiast 
stężenie cholesterolu całkowitego u obojga 
płci powinno być mniejsze niż 5 mmol/l 
(190 mg/dl). A stężenie złego cholesterolu 
podnoszą głównie nasycone kwasy tłusz
czowe, które znajdują się w tłuszczu mlecz
nym, wieprzowym, margarynach twar
dych, tłuszczach piekarniczych i tłuszczu 
zawartym w wyrobach czekoladowych. 
Stężenie złego cholesterolu obniżają m. 
in. oleje roślinne. Przy czym do smażenia 
najlepiej używać oleju rzepakowego i oliwy 
z oliwek, a do dań zimnych oleju słonecz
nikowego, sojowego kukurydzianego lub  
z pestek winogron. Najzdrowszy jest jed
nak tłuszcz ryb morskich. 

Pokochaj swoje serce!
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