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Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  
oraz Szczęśliwego Nowego Roku  

życzy
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
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Do Warszawy przyjechali przedstawiciele 
32 nagrodzonych inicjatyw sportowych. W 
uroczystości uczestniczyli także zaprosze-
ni goście. Ministerstwo Sportu i Turystyki 
reprezentowali Wojciech Kudlik, dyrek-
tor Departamentu Rozwoju i Promocji 
Sportu oraz Tadeusz Rożej, członek 
Komisji Krajowej Konkursu. Obecni byli: 
Henryk Urbaś, rzecznik prasowy PKOl 
oraz przedstawiciele samorządów lokalnych 

i członkowie władz statutowych KZ 
LZS, m.in.: Wacław Hurko, Józef 
Po terucha, wiceprzewodniczący RG 
KZ LZS, Krzysztof Piasek, se kre tarz 
RG KZ LZS oraz Helena Koziej, 
dyrektor Biura KZ LZS a także 
przedstawicielka Projektu 2012 – 
Aleksandra Gołdys, Katarzyna Tadeusiak-
Jeznach i Olga Ślifirska – trenerki naszych 
programów szkoleniowych. Przybyłych w 
imieniu własnym i przewodniczącego KZ 
LZS Władysława Kosiniak-Kamysza powi-
tał Wacław Hurko, który poinformował, że 
zanim poznamy laureatów konkursu, odbę-
dzie się najpierw uroczystość wręczenia 
certyfikatów dla uczestników szkolenia ani-
matorów sportu pn. „Czas wolny na sporto-
wo”. Szkolenie to zostało przeprowadzone 
we wrześniu w Garczynie/Będominie (woj. 
pomorskie), w październiku w Chotomowie 
(woj. mazowieckie). Certyfikaty otrzymały 
43 osoby z 9 województw. 

Specjalne podziękowania za pomoc 
udzieloną przy organizacji szkolenia 
otrzymali: Rada Wojewódzka Zrzeszenia 
LZS w Gdańsku i prezes LKS Lotos 
Jabłonna, Małgorzata Kowalska. Podczas 
wręczania certyfikatów na dwóch telebi-
mach prezentowany był pokaz multime-
dialny z przebiegu szkolenia przygotowany 
przez pracowników Biura KZ LZS.

Następnie pałeczkę prowadzenia uro-
czystości przejął od Wacława Hurko, kol. 
Krzysztof Piasek, przewodniczący Krajowej 
Komisji Konkursu, który krótko przedsta-
wiał kolejnych laureatów, a to za co zostali 
nagrodzeni można było oglądać na telebi-
mach (kolejny pokaz przygotowany przez 
pracowników Biura KZ LZS). Potem była 

sesja zdjęciowa, wywiady dla TVP Info 
i gorące dyskusje w kuluarach. 

Przed rozpoczęciem uroczystości 
wszyscy uczestnicy mogli zwiedzić 
z przewodnikiem mieszczące się w 
siedzibie PKOl – Muzeum Sportu i 
Turystyki. Posiada ono wiele unikato-
wych eksponatów (m.in.: pierwszy pol-
ski złoty medal olimpijski, narty Wojciecha 
Fortuny z Sapporo, kajak na którym pływał 
Jan Paweł II). Na tych, którzy w muzeum 
byli po raz pierwszy, zrobiło ono spore 
wrażenie. 

Była to czwarta edycja Konkursu. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie 

się kolejna. Pewnie znowu do regulaminu 
wniesiemy poprawki, by go uatrakcyjnić, 
dostosować do potrzeb środowisk lokal-
nych i priorytetów Ministerstwa Sportu i 
Turystki. 

Poza pamiątkowymi grawertonami i 
nagrodami (środki na zakup sprzętu sporto-
wego)  uczestnicy konkursu otrzymali także 
sporo gadżetów, w tym m.in.: kalendarz na 
2013 rok.

Wszystkim laureatom serdecznie gratu-
lujemy! A tych którzy jeszcze w nim nie 
uczestniczyli zapraszamy do współzawod-
nictwa. Warto chwalić się swoimi osiągnię-
ciami. Nic tak, jak konkretna nagroda nie 

zachęca organizatorów imprez sportowych 
do działania. Można się nią pochwalić przed 
lokalnymi władzami i kolegami z innych 
klubów i stowarzyszeń. A to, że przy tym 
trzeba włożyć trochę dodatkowej pracy przy 
opracowaniu dokumentacji konkursowej, 
nie powinno zniechęcać.

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki
Spotkanie laureatów – było uroczyście i  radośnie
17 listopada 2012 r. w sali Centrum Olimpijskiego PKOl w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowania i wręczenia 
nagród laureatom Konkursu Ministra Sportu i Turystyki pn. „Obierz kurs na Orlika”. Imprezę dofinansowało MSiT.
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W 2012 roku Krajowe Zrzeszenie LZS 
zre alizowało 13 zadań powierzonych mu 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Zadania te realizowano wspólnie z 
jed nostkami wojewódzkimi i klubami LZS. 

W ramach tych zadań: 
•  zorganizowano 13 mistrzostw Zrze sze-

nia LZS w 6 dyscyplinach sportowych, w 
których udział wzięło 2847 zawodniczek i 
zawodników, 

•  przeprowadzono 13 zgrupowań w 6 dys-
cyplinach sportu dla 438 zawodników i 
zawodniczek,

•  w 205 WLKS szkolono 6539 zawodników 
i zawodniczek w 35 dyscyplinach spor-
towych,

•  w 83 OSSM LZS szkolono 664 sportow-
ców,

•  zorganizowano „Sportowe wakacje” dla 
451 uczestników (16 obozów wojewódz-
kich), 

•  dla 7588 uczestników – dzieci i młodzież 
– zorganizowano 15 imprez sportowych,

•  przeprowadzono 176 imprez sportowych, 
eliminacyjnych i regionalnych, w któ-
rych uczestniczyło 91 381 osób w ramach 
programu Imprezy Sportowe – Sport dla 
Wszystkich,

•  zorganizowano 10 finałów centralnych 
imprez masowych, w tym Igrzyska LZS, 
turnieje Piłkarska Kadra Czeka Chłopców 
i Dziewcząt (Duża i Mała), turniej o Złotą 
Wieżę, turnieje w grach zespołowych, 
biegi przełajowe oraz Rodzinne Rozgrywki 
Sportowe dla 3550 uczestników,

•  zorganizowano 10 imprez integracyjnych 
dla 1981 osób,

•  w programie organizator sportu dzieci i 
młodzieży w środowisku wiejskim uczest-
niczyło 249 osób z 16 województw,

•  zorganizowano szkolenie centralne „Czas 
wolny na sportowo” dla 43 osób,

•  zorganizowano 9 imprez turystycznych 
(uczestniczyło 1250 osób) i 4 szkolenia 
turystyczne (104 uczestników), 

•  91 imprez zorganizowano w ramach kon-
kursu Ministra Sportu i Turystyki „Obierz 
kurs na Orlika” ,

•  prowadzono działalność sportowo-tury-
styczną w szkołach rolniczych dla ponad 
16 tysięcy uczestników.

 Po raz pierwszy w 2012 roku KZ LZS 
zorganizowało szkolenie dla animatorów 
sportu pn. „Czas wolny na sportowo” – 
odbyło się ono w formie kursów o charak-
terze stacjonarnym i praktycznym, wzięły 
w nim udział 43 osoby. W ramach tego 
zadania powstał też poradnik dla animato-
rów sportu „Sport dla wszystkich, zdrowie 
dla każdego”.

 Jak oceniono realizację zadań przedsta-
wionych powyżej? Zacznijmy od szkoleń 
sportowych. Według oceny kadry szkolenio-
wej i Komisji Sportu zakładane cele szkole-
niowe zostały osiągnięte. Wysoko oceniono 
poziom sportowy czołowych zawodników 
Zrzeszenia szkolonych na centralnych zgru-
powaniach. Potwierdzeniem tego są czoło-
we lokaty naszych zawodników na takich 
imprezach jak Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży, mistrzostwa Polski juniorów i 
juniorów młodszych oraz mistrzostwach 
Zrzeszenia LZS. Efektem tego jest także 
coraz większa ilość punktów zdobytych 
przez kluby Zrzeszenia w państwowym sys-
temie współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży.

Zgrupowania odbyły się w cyklach 
9-dniowych w następujących dyscyplinach 
– zapasy, kolarstwo, łucznictwo, lekkoatle-
tyka, podnoszenie ciężarów i tenis stołowy.

Obozy i zgrupowania lokalizowano w 
ośrodkach zapewniających zawodnikom 
wszystkie warunki dobrego szkolenia, to 
znaczy możliwości specjalistycznego trenin-
gu, właściwego wyżywienia i odpoczynku 
po zajęciach.

Jeśli chodzi o mistrzostwa naszego 
Zrzeszenia, to na niektóre z nich przyje-
chało mniej zawodników niż planowaliśmy. 
Wydaje się, że największy wpływ na to ma 
sytuacja finansowa klubów, brak środków 
na transport i dalekie przejazdy. Ponadto, 
pomimo wcześniejszych uzgodnień, nie-
które terminy mistrzostw LZS kolidowały, 
z ważnymi z punktu widzenia trenerów, 
terminami innych zawodów sportowych. 
Również organizowanie naszych mistrzostw 
w miejscowościach odległych od większości 
klubów LZS w danej dyscyplinie wpływa na 
ilość uczestników. Ale ważne jest także to, 
że organizuje się imprezy rangi mistrzostw 
bez udziału środków finansowych KZ LZS. 

W 2012 roku zorganizowano, głównie dzię-
ki pomocy samorządów lokalnych 2 takie 
imprezy – mistrzostwa w kolarstwie przeła-
jowym (Nielubia, powiat głogowski) i kolar-
stwie torowym (Pruszków, woj. mazowiec-
kie).

W 2012 roku powołano 205 WLKS-ów, 
zgodnie z umową z MSiT szkolenie w nich 
prowadzono było przez cały rok. W wybo-
rze WLKS preferowano kluby dobrze zor-
ganizowane i współpracujące z UKS-ami i 
szkołami.

W 83 OSSM-ach szkolono 664 zawodni-
ków. Na ogólnopolskich imprezach mis-
trzow skich oraz mistrzostwach Zrze szenia 
LZS zawodnicy ci zdobyli 298 medali w tym 
96 złotych, 89 srebrnych i 113 brązowych. 
W każdym ośrodku powołano trenera koor-
dynatora. Wśród nich było 2 – trenerów 
kl. M, 14 – trenerów kl. I, 47 – trenerów 
kl. II i 20 – instruktorów. Potwierdza to, 
że szkolenia w OSSM LZS to sprawdzony, 
dobrze działający system. Pozwala on na 
podnoszenie poziomu sportowego uczest-
ników i premiuje kluby, które poczyniły 
największe postępy. Ale przyjęte przez MSiT 
zasady kwalifikacji młodzieży do różnych 
form szkolenia powodują, że do ośrodków 
LZS zawodnicy kwalifikowani są w ostatniej 
kolejności i zazwyczaj są oni bardzo mło-
dzi, na osiąganie przez nich medali i klas 
sportowych trzeba czekać dłużej niż np. w 
szkołach mistrzostwa sportowego.

O imprezach masowych i finałach cen-
tralnych, realizowanych w ramach sportu 
powszechnego szczegółowo pisaliśmy na 
łamach „Wiadomości Sportowych”. Warto 
tylko przypomnieć, że imprezy te zostały 
zorganizowane przez pracowników, działa-
czy i wolontariuszy Krajowego Zrzeszenia 
LZS oraz jednostek wojewódzkich przy 

Krajowe Zrzeszenie L ZS

Koniec roku i początek następnego to zawsze czas robienia bilansu, podsumowania swoich dokonań i sukcesów 
oraz zastanowienia się nad tym, co możemy zrobić w następnym roku lepiej. Swój „bilans strat i zysków” robi już wiele 
naszych rad wojewódzkich. Krajowe Zrzeszenie podsumuje 2012 rok 15 grudnia w Warszawie. Przedstawi także 10 
najlepszych sportowców LZS, 10 najlepszych trenerów i 5 nadziei olimpijskich. Uhonoruje najlepsze kluby i działaczy. 
Poniżej przedstawiamy nasze dokonania, odpowiadamy na pytanie – jaki był mijający rok dla Ludowych Zespołów 
Sportowych? Co zrealizowaliśmy? Jakie sukcesy odnieśliśmy? 
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współpracy samorządów różnych szcze-
bli. Odbyły się w najbardziej popularnych 
w środowisku wiejskim formach sporto-
wych. Nie planowaną wcześniej impre-
zą był Ogólnopolski Wielopokoleniowy 
Mikołajkowy Turniej Sportowy LZS 
pn. „Wybieramy Sport”, który odbył 
w dniach 8-9 grudnia w Jabłonnie. 
Uczestniczyło w nim ponad 200 osób 
z całego kraju. Turniej dofinansowało 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, które 
w listopadzie ogłosiło dodatkowy kon-
kurs ofert – udało się nam go wygrać, 
niewątpliwa w tym zasługa Iwony 
Kusińskiej-Kani, głównej organizatorki 
imprezy. Po raz pierwszy zorganizowa-
no też Ogólnopolskie Turnieje w grach 
zespołowych (siatkówka, piłka ręcz-
na, koszykówka kobiet i mężczyzn) o 
Puchar Przewodniczącego KZ LZS (relacja 
str. 10,11,12).

Warto w tym miejscu poświęcić kilka 
słów współpracy Krajowego Zrzeszenia 

LZS z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Zrzeszenie podpisało z ministerstwem 
umowę na realizację zadania pod nazwą 
„Organizacja imprez sportowych, turystycz-
nych oraz obozów szkoleniowych promu-
jących upowszechnianie kultury fizycznej i 

turystyki wśród uczniów szkół rolniczych 
oraz zamieszkałych na wsi uczniów innych 
szkół ponadgimnazjalnych, na szczeblu: 
szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim 

i centralnym”. Dzięki tej umowie na szcze-
blu wojewódzkim zorganizowano ponad 
110 imprez z udziałem blisko 15 tysię-
cy osób oraz 8 obozów szkoleniowych, w 
których uczestniczyło 160 osób. Na szcze-
blu centralnym zorganizowano 2 imprezy 
sportowe (323 uczestników) oraz 8 imprez 
turystycznych dla 950 osób. Od kilku już lat 
ministerstwo wspiera działalność sportowo-
turystyczną w szkołach, dzięki temu ma 

ona charakter systematyczny i przynosi 
wymierne efekty – chętnych do udziału 
w tych imprezach jest coraz więcej.

W tym roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych, imprezy turystyczne nie 
były preferowane przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Żadna z naszych 
imprez nie otrzymała dofinansowania. 
Natomiast szkolenie społecznej kadry 
turystycznej przebiegało na podobnych 
zasadach i warunkach jak w 2011 roku 
– zorganizowano 4 kursy dla 104 osób. 
Większość uczestników tych kursów 

stanowili nauczyciele z wiejskich szkół i 
ośrodków szkolno-wychowawczych.

W sumie po raz kolejny zrealizowaliśmy 
wszystkie zaplanowane zadania.

W 2012 roku dla Zrzeszenia punktowało 
709 klubów (2011 – 711), które zdobyły 32 
762,51 punktów (2011 – 32 222,57 pkt.). W 
porównaniu z 2011 rokiem ilość punktują-

cych klubów nie uległa praktycznie zmianie, 
ale zdobyły one nieco więcej punktów. 

Zawodnicy Zrzeszenia zdobywali 
punkty w 57 dyscyplinach na 70 obję-
tych systemem współzawodnictwa. Kluby 
Zrzeszenia LZS zdobyły 22,38% możli-
wych do zdobycia punktów. 

Jak pokazują wyniki szczegółowe, dyscy-
pliny tzw. wiodące w Zrzeszeniu zdobyły 22 

036 pkt., czyli ponad 67% wszystkich zdoby-
tych przez Zrzeszenie punktów. Największy 
procentowy wkład wniosły kluby LZS w 
zapasach K – 79,67%, kolarstwie – 76,12, 
zapasach w stylu wolnym M – 69,07%, łucz-
nictwie – 67,93%, podnoszeniu ciężarów 
– 65,30%, saneczkarstwie – 62,92%, sumo 
– 59,92 %, zapasach w stylu klas. – 57,11%. 

W klasyfikacji 200 najlepszych klubów 
w Polsce znalazło się 47 klubów LZS, zaś 
w pierwszej setce 22 kluby. Najlepsze 
kluby Zrzeszenia na tej liście to: KS 
Podlasie Białystok (8 miejsce), ALKS 
Stal Grudziądz (11), KS Agros Zamość 
(14), WLKS Siedlce Iganie Nowe (17), KS 
Społem Łódź (26) – wszystkie poprawiły 
swoje miejsca w stosunku do roku ubie-
głego.

W klasyfikacji Zrzeszenia zwyciężyło 
województwo wielkopolskie. W woje-
wództwie tym sklasyfikowano 78 klubów, 
które łącznie zdobyły 3863,55 pkt., drugie 
miejsce zajęło woj. lubelskie, w którym 56 
klubów zdobyło 3647,74 pkt., trzecie miej-
sce przypadło woj. mazowieckiemu – 41 
klubów i 2883,5 pkt., czwarte – woj. śląskie, 

gdzie sklasyfikowano 54 kluby, które zdo-
były 2684,35 pkt., piąte miejsce zajęło woj. 
dolnośląskie – 66 klubów i 2470,94 punkty, 
szóste – woj. kujawsko-pomorskie – 46 klu-
bów i 2266,73 pkt. Najmniej do „wspólnego 
kotła” włożyło woj. podkarpackie – 639,92 
punkty zdobyte przez 26 klubów.

W poszczególnych województwach naj-
lepszymi klubami okazały się: woj. lubelskie 
– KS Agros Zamość, woj. wielkopolskie 

– KS Sobieski Poznań, woj. śląskie – LKS 
Łucznik Żywiec, woj. dolnośląskie – UKS 
Talent Wrocław, woj. mazowieckie – WLKS 

Krajowe Zrzeszenie LZS
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Udział Zrzeszenia LZS w systemie sportu młodzieżowego w 2012 roku 
Poniżej przedstawiamy dane, które pozwalają na dokonanie rzetelnej samooceny dyscyplin i klubów oraz pokazują 
miejsce LZS w hierarchii sportu dzieci i młodzieży. Podane wyniki opracowano na podstawie jednolitego dla 
wszystkich dyscyplin sportu regulaminu ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 
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Zapasy kobiet
1. MKS Cement Gryf Chełm  
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe  
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny M
1. AKS Białogard  
2. LKS Ceramik Krotoszyn  
3. LKS Mazowsze Teresin

Zapasy styl klasyczny
1. AKS Piotrków Trybunalski  
2. KS Sobieski Poznań  
3. GKS Cartusia Kartuzy

Kolarstwo
1. ALKS Stal Grudziądz  
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo  
3. UKS Jedynka Kórnik

Podnoszenie ciężarów
1. CLKS Mazovia Ciechanów  
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe  
3. LKS Dobryszyce

Łucznictwo
1. LKS Łucznik Żywiec  
2. KS Społem Łódź 
3. UKS Talent Wrocław

Tenis stołowy
1. GLKS Nadarzyn  
2. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński  
3. LUKS Trefl Zamość

Lekka atletyka
1. KS Podlasie Białystok  
2. KS Agros Zamość 
3. WLKS Siedlce Iganie Nowe

Narciarstwo klasyczne
1. KS Wisła Ustronianka w Wiśle  
2. LKS Klimczok Bystra  
3. LKS Poroniec Poronin

Piłka nożna K
KKPK Medyk Konin

Badminton
UKS Hubal Białystok

Taekwondo ITF
KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie
ULKSW Pomorze Świnoujście

Kajakarstwo klasyczne
KS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe
LKK Drzewica

Saneczkarstwo
UKS Nowiny Wielkie

Sumo
WLKS Siedlce Iganie Nowe

Szachy
KSz Javena Hańcza Suwałki

Piłka nożna M
PLUKS Pomologia Prószków

Jeździectwo
LKS Stragona Strzegom

Biathlon
BLKS Żywiec

Boks
KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie K
LKS Rogowo

Hokej na trawie M
LKS Gąsawa

Judo K
KJ Samuraj Koszalin

Kajak polo
UKS Tanew Księżpol

Kręglarstwo
MLKS Tucholanka Tuchola

Łyżwy krótkie
Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn

Orientacja sportowa
HKS Azymut Mochy

Piłka ręczna K
MUKS Koźmin Wielkopolski

Piłka siatkowa K
MKS Pogoń Proszowice

Piłka siatkowa M
LKS Bobowa

Sporty wrotkarskie
UKS Orlica Duszniki Zdrój

Strzelectwo sportowe
KS Społem Łódź

Unihokej
MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo
WKŻ Wolsztyn

N a j l e p s z e  k l u by  Z r z e s z e n i a  L Z S  w  2012  r o k u

Siedlce-Iganie Nowe, woj. kujawsko-pomor-
skie – ALKS Stal Grudziądz, woj. podlaskie 
– KS Podlasie Białystok, woj. zachodniopo-
morskie – KK Ziemia Darłowska Darłowo, 
woj. łódzkie – KS Społem Łódź, woj. lubu-
skie – UKS Nowiny Wielkie, woj. warmiń-
sko-mazurskie – LUKS Warmia Lidzbark 
Warmiński, woj. małopolskie – WLKS 
Krakus Kraków, woj. opolskie – LKS Orzeł 
Namysłów, woj. świętokrzyskie – KS Stella 
Kielce, woj. pomorskie – GKS Cartusia 
Kartuzy, woj. podkarpackie – MLKS Lechia 
Sędziszów Młp.

Zawodnicy Zrzeszenia LZS w 2012 roku 
zdobywali punkty dla 281 powiatów (na 
364 sklasyfikowane) oraz dla 501 gmin (888 
sklasyfikowane w systemie).

Kluby LZS w mistrzostwach Polski junio-
rów, juniorów młodszych, wygrywają z naj-
większymi polskimi klubami, w tym także 
ze szkołami mistrzostwa sportowego, np. 
w lekkiej atletyce, kolarstwie, podnoszeniu 
ciężarów, zapasach kobiet, w tenisie sto-
łowym, badmintonie, łucznictwie, sanecz-

karstwie, sumo, sportach wrotkarskich, 
zapasach klasycznych, piłce nożnej kobiet.
Proporcjonalny udział poszczególnych kate-
gorii wiekowych w dorobku Zrzeszenia LZS 
(MMP – 22,12%, , MPJ – 20,97%, MPJMł 
– 20,51%, MMM – 26,90%) świadczy o 
systematycznej pracy szkoleniowej w klu-
bach LZS, o stałym naborze dzieci i mło-
dzieży do sekcji, a wyniki w sekcjach mło-
dzieżowych przekładają się na osiągnięcia 
zawodników LZS we współzawodnictwie 
międzynarodowym. Wyniki te potwierdza-
ją także skuteczność naszej strategii, która 
polega na wspieraniu dyscyplin najbardziej 
popularnych w środowisku. Choć cieszy 
także to, że zwiększa się ilość uprawianych w 
Zrzeszeniu dyscyplin – wchodzą nowe spor-
ty, a to z kolei świadczy o możliwościach 
kadrowych i bazowych w środowisku.

Wszystko to jest możliwe dzięki oddanej 
pracy szkoleniowców, zaangażowaniu dzia-
łaczy klubowych i samorządowych wszyst-
kich szczebli oraz środkom finansowym 
skierowanym do środowiska wiejskiego i 

Zrzeszenia LZS z budżetu państwa na reali-
zację przyjętego w 1997 r. i realizowanego 
do chwili obecnej programu rozwoju sportu. 

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku 
nastąpi utrzymanie tego dorobku.
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ADRIAN ZIELIŃSKi, mistrz olimpij-
ski z Londynu. Urodził się w 1989 roku, 
od początku swojej kariery reprezentuje 
MGLKS Tarpan Mrocza. Pierwsze między-
narodowe sukcesy przyszły w 2009 roku, 

kiedy to został mistrzem Europy i świata 
juniorów oraz zajął piąte miejsce w senior-
skim czempionacie Starego Kontynentu. 
W 2010 roku zwyciężył w akademickich 
mistrzostwach świata oraz zdobył tytuł 
mistrza świata seniorów w kategorii 85 kg. 
W 2011 roku z mistrzostw świata wrócił z 
brązowym medalem. Swój medal olimpijski 
zadedykował, zmarłemu w lipcu 2011 roku 
trenerowi Ireneuszowi Chełmowskiemu. 
Zieliński na każdym kroku podkreśla, że 
swoje największe sukcesy zawdzięcza wła-
śnie temu szkoleniowcowi, który ukształ-
tował go jako sportowca, był jego przyja-
cielem i mentorem. Podnoszeniem cięża-
rów zainteresował się już jako siedmiola-

tek. Trenuje dwa razy dziennie pod okiem 
Jerzego Śliwińskiego. Po zajęciach lubi 
dobrze zjeść, ulubiona potrawa to żeberka z 
kiszoną kapustą i kaszą. Lubi czytać książki, 
obejrzeć dobry film oraz spacery ze swoim 
psem. Najbardziej w życiu ceni szczerość, 
nie znosi natomiast chamstwa i kłamców. 
Gdyby nie zaczął trenować podnoszenia 
ciężarów, zostałby kulturystą. 

KATARZYNA PAWŁOWSKA, kolarstwo 
torowe, w 2012 roku zdobyła złoty medal 
MŚ – pierwszy kobiecy medal w historii 
polskiego kolarstwa torowego (konkurencja 

scratch – 10 km, 40 okrążeń, start wspól-
ny). Ma na swym koncie także szosowe 
mistrzostwo Polski elity oraz 11. miejsce 
w wyścigu ze startu wspólnego na IO w 
Londynie. Tegoroczny sezon zakończyła 
dwoma medalami na ME w Poniewieżu – 
brąz w wieloboju i srebro w drużynie na 
dochodzenie. Urodziła się w 1989 roku w 

Przygodzicach. Jako uczennica szkoły pod-
stawowej wystartowała w masowej imprezie 
sportowo-rekreacyjnej, w zawodach kolar-
skich zajęła wtedy drugie miejsce. Jej pierw-
szym trenerem był Bogusław Janiak, pod 
okiem którego zaczęła wygrywać wyścigi 
i kolekcjonować puchary, medale i dyplo-
my. Startuje na szosie, torze, nie stroni od 
zawodów MTB. Od czterech lat reprezen-
tuje barwy UKS Jedynka Limaro Kórnik. 
Pierwszy wielki międzynarodowy sukces 
przyszedł w 2010 rok – zdobyła tytuł wice-
mistrzyni Europy w wyścigu drużynowym 
na torze – kategoria U23. W 2011 roku zdo-
była srebrny medal w wyścigu punktowym 
na mistrzostwach Europy. Kasia studiuje w 
bydgoskiej Wyższej Szkole Gospodarki. 

IWONA MATKOWSKA, zapasy, repre-
zentuje barwy Agrosu Żary. Na igrzyskach 
w Londynie zajęła 7. miejsce w wadze 48 
kg, był to jej debiut olimpijski. W 2012 
roku wywalczyła tytuł mistrzyni Europy w 
wadze do 51 kg – to jej piąty medal ME, 
poprzednio było srebro (2005) i 3 razy brąz 
(2008, 2010, 2011). Jej największym sukce-

	 1.	Adrian zieliński	–	MGLKS	Tarpan	Mrocza	(woj.	kujawsko-pomorskie)	–	podnoszenie	ciężarów	
	 2.	Katarzyna Pawłowska –	UKS	Jedynka	Limaro	Kórnik	(woj.	wielkopolskie)	–	kolarstwo	
	 3.	iwona Matkowska –	MLKS	Agros	Żary	(woj.	lubuskie)	–	zapasy	
	 4.	Nadieżda zięba, robert Mateusiak –	UKS	Hubal	Białystok	(woj.	podlaskie)	–	badminton	
	 5.	ewa Mizdal –	MKS	Unia	Hrubieszów	(woj.	lubelskie)	–	podnoszenie	ciężarów	
	 6.	rafał dobrowolski	–	KS	Stella	Kielce	(woj.	świętokrzyskie)	–	łucznictwo	
	 7.	Kamil Kryński –	KS	Podlasie	Białystok	(woj.	podlaskie)	–	lekkoatletyka
	 8.	grzegorz Kiljanek –	LKK	Drzewica	(woj.	łódzkie)	–	kajakarstwo	górskie	
	 9.	Paweł Fajdek	–	KS	Agros	Zamość	(woj.	lubelskie)–	lekkoatletyka	
10.	Tomasz zieliński –	MGLKS	Tarpan	Mrocza	(woj.	kujawsko-pomorskie)	–	podnoszenie	ciężarów

Najlepszych Sportowców

To, po kilkuletniej przerwie, trzeci nasz plebiscyt na 10 najlepszych sportowców LZS. I trzecie zwycięstwo Adriana Zielińskiego. 
W pełni sobie na to zasłużył zdobywając jeden z dwóch złotych medali olimpijskich, jaki nasi reprezentanci wywalczyli na 
Igrzyskach w Londynie. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Pawłowska – zawodniczka Jedynki Limaro Kórnik. To jeden z największych 
talentów w polskim kolarstwie. W sierpniu skończyła dopiero 23 lata. W poprzednim roku zdobywała medale jeszcze w kategorii 
młodzieżowców. Zieliński i Pawłowska jako jedyni przedstawiciele LZS znaleźli się także w gronie 20 sportowców nominowanych  
w 78. Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na 10 najlepszych Sportowców Polski w 2012 roku. Oddajmy na nich swój głos!

Z r z e s z e n i a  L Z S  w  2 0 1 2  r o k u10
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sem jest brązowy medal mistrzostw świata 
w Chinach w 2006 roku. Urodziła się w 
1982 roku w Żarach. Jej klubowym trene-
rem jest Ryszard Dynowski. Pani Iwona lubi 
gotować, jej kulinarnymi specjalnościami 
są skrzydełka na ryżu, karkówka pieczona 
z warzywami i zapiekane brokuły. Ma wier-
nego przyjaciela, to cocker-spaniel, wabi się 
Sparki. Z zawodu jest żołnierzem. 

NADIEŻDA ZIĘBA, ROBERT MATE-
U SIAK, nasz najlepszy mikst w badmin-
tonie, reprezentują obecnie barwy UKS 
Hubal Białystok. W tym roku zdobyli tytuł 
mistrzów Europy – to największy sukces w 
historii badmintona w Polsce. Na igrzyskach 
w Londynie zajęli miejsce 5. W aktualnym 
rankingu światowym para ta zajmuje 8. 
miejsce, a w europejskim drugie. W 2010 i 
2008 byli wicemistrzami Europy.

Robert Mateusiak urodził się w 1976 roku 
w Wołominie. Czterokrotny olimpijczyk 
(Sydney, Ateny, Pekin, Londyn). 

Nadieżda Zięba, z domu Kostiuczyk uro-
dziła się w 1984 roku w Brześciu. Z pocho-
dzenia jest Białorusinką. Dwukrotna olim-
pijka – Pekin i Londyn. 

EWA MIZDAL, podnoszenie ciężarów, 
reprezentuje Unię Hrubieszów. Zajęła 7. 
miejsce na igrzyskach w Londynie, była 

4. na mistrzostwach Europy. Pierwotnie 
Mizdal, miała rywalizować w olimpijskim 
debiucie w kategorii 69 kg. Trenerzy zdecy-
dowali jednak, że większe szanse ma w kate-
gorii 75 kg. W dwuboju uzyskała 231 kg, a 
więc o 5 kg mniej niż podczas wygranych 
MP w Piekarach Śląskich. Wygrała w tym 
roku XXII Challenge „Złotej Sztangi”, zdo-
była więc tytuł najlepszej polskiej sztangist-
ki. Ewa Mizdal ma 25 lat, trafiła do ciężarów 
w wieku 15 lat wraz z rozpoczęciem nauki w 
technikum w Hrubieszowie. Z zawodu jest 
kucharzem.

RAFAŁ DOBROWOLSKI, łucznictwo, 
9. miejsce na IO w Londynie, najlepsze 
w historii indywidualnych występów męż-

czyzn na igrzyskach. Urodził się w 1983 
roku w Kielcach, reprezentuje barwy Stelli 
Kielce. Startował na igrzyskach w Pekinie 
gdzie doszedł do 1/8 finału. Największy suk-
ces odniósł w 2009 roku zdobywając tytuł 
halowego wicemistrza świata. W 2008 roku 
„wystrzelał” brąz na ME.

KAMIL KRYŃSKI, lekkoatletyka, sprin-
ter, reprezentuje KS Podlasie Białystok. 
Podczas halowych MP w 2012 roku zdobył 
brąz na 60 metrów i złoto na 200 metrów. 
Wicemistrz Polski w biegu na 100 metrów, 

9. miejsce w sztafecie 4x100m i 20. miejsce 
na 200 m podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie – wraz z kolegami ze sztafety 
4x100 m poprawił 32-letni rekord kraju. 
Urodził się w 1987 roku. Jest absolwen-
tem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 
Białymstoku. Pierwsze sukcesy przyszły w 
2009 roku – zdobył wraz z kolegami brązo-
wy medal w młodzieżowych mistrzostwach 
Europy w sztafecie 4x100 oraz srebrny 
medal na 200 m w seniorskich mistrzo-
stwach kraju.

GRZEGORZ KILJANEK, kajakarstwo 
górskie, 9. m. na IO Londyn w C-1, repre-

zentuje barwy LKK Drzewica. Tuż po igrzy-
skach wywalczył tytuł mistrza Polski w 
kanadyjkach jedynkach i srebro w drużynie.

PAWEŁ FAJDEK, lekkoatletyka, kon-
kurencja rzut młotem, reprezentuje Agros 
Zamość. Mistrz Polski seniorów z 2012 roku, 
zakwalifikował się do Londynu, ale spalił 
wszystkie próby. Zajmuje drugie miejsce w 
końcowej klasyfikacji challenge'u IAAF w 
rzucie młotem na świecie. Urodził się w 1989 
roku w Świebodzicach. Międzynarodową 
karierę rozpoczynał od zajęcia czwartego 
miejsca podczas mistrzostw świata juniorów 
w Bydgoszczy w 2008 roku. Najlepszy dla 
niego był rok 2011, kiedy to w świetnym 
stylu wywalczył w czeskiej Ostrawie tytuł 

młodzieżowego mistrza Europy (78,54 m), 
nie miał sobie też równych podczas letniej 
uniwersjady w chińskim Shenzen. W 2012 
roku przekroczył magiczną dla młociarzy 
granicę 80 metrów. Od 6 klasy szkoły pod-
stawowej nosi okulary i nie przeszkadzają 
mu one w rzucaniu, jest zwolennikiem pier-
cingu – kolczyki nosi od pięciu lat.

TOMASZ ZIELIŃSKI, podnoszenie cię-
żarów, Tarpan Mrocza. Jest o rok młodszy 
od swojego brata Adriana. Na igrzyskach 
w Londynie zajął 9. miejsce w kategorii 94 
kg. Jego największe sukcesy to 5. miejsce na 
Mistrzostwach Europy w 2011 i 2012 roku, 
13. miejsce na Mistrzostwach Świata w 2010 
a także srebrny medal w tym samym roku 
na Mistrzostwach Świata Juniorów.

W Londynie bracia uzyskali ten sam 
wynik w dwuboju – 385 kg, co jednemu w 
kategorii 85 kg dało złoty medal olimpijski, a 
drugiemu w kategorii 94 kg tylko 9. miejsce. 
Tomasz marzy o tym, by z olimpiady w Rio 
de Janeiro (2016) obydwaj wrócili ze złoty-
mi medalami. Jaki jest jego zdaniem przepis 
na sukces? – W ciężarach talent nie oszuka 
pracy. Trzeba przerzucać tony na siłowni, 
wylewać litry potu, aby dojść do sukcesów. 
My na treningach spędzamy połowę życia. 
Brat szybciej się rozwijał i już w wieku 21 
lat został mistrzem świata. Ja z kolei dopiero 

doszedłem do właściwej wagi – mówił w 
wywiadzie dla sport.pl Tomasz, który skoń-
czył liceum handlowe, a planuje studia w 
Akademii Wychowania Fizycznego.
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Karolina Krawczyk –	MKS	Cement	Gryf	Chełm	(woj.	lubelskie)	–	zapasy	
Patryk Ołenczyn –	LKS	Dąb	Brzeźnica	(woj.	śląskie)	–	zapasy
Wojciech Praczyk	–	ULKS	Uczniak	Szprotawa	(woj.	lubuskie)	–	lekkoatletyka
Patryk zatówka –	LKS	Odra	Głoska	(woj.	dolnośląskie)	–	tenis	stołowy
Aleksander zniszczoł –	KS	Wisła	Ustronianka	w	Wiśle	(woj.	śląskie)	–	skoki	narciarskie

KAROLINA KRAWCZYK, zawodnicz-
ka Cementu Gryf Chełm w czerwcu 2012 
roku zdobyła w Zagrzebiu srebrny medal 
Mistrzostw Europy juniorek w kategorii 55 
kg. W finale spotkała się z niezwykle uty-

tułowaną Petrą Olli z Finlandii, medalistką 
MŚ i ME. Pomimo ambitnej postawy uległa 
jej minimalnie na punkty. Krawczyk jest 
absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego 
w Chełmie, a zapasy trenuje od siedmiu lat.

To niezwykle utalentowana zawodnicz-
ka. Ma już w dorobku medale seniorskich 
zawodów rangi mistrzowskiej. Jest siostrą 
Katarzyny Krawczyk, jednej z najlepszych 
naszych zapaśniczek.

WOJCIECH PRACZYK, lekkoatleta, 
kon  kurencja rzut dyskiem, Uczniak Szpro-
tawa, w 2012 roku zdobył srebro na MŚ 
Juniorów w Barcelonie. Urodził się w 1993 
roku w Szprotawie. W 2010 zajął 6. miej-
sce w pierwszych igrzyskach młodzieży 
w Singapurze. Jest oczywiście aktualnym 
mistrzem Polski juniorów. Należy do naj-

lepszych zawodników w Europie i świecie, 
w rzucie dyskiem juniorów.

PATRYK OŁENCZYN, zapaśnik LKS 
Dąb Brzeźnica, trenuje go ojciec, ma 15 
lat. W 2012 roku zdobył brązowy medal 

Mistrzostw Europy kadetów, które odbyły 
się w Katowicach. W czerwcu zdobył złoty 
medal na Mistrzostwach Polski juniorów 
młodszych a w lipcu został mistrzem OOM.

PATRYK ZATÓWKA, ma 15 lat, od 
tego sezonu reprezentuje Odrę Głoskę, 
jest nadzieją polskiego tenisa stołowego. 

Zaczął grać w I klasie szkoły podstawo-
wej. Jest mistrzem Polski, wicemistrzem 
Europy kadetów, w 2012 roku grając w dru-
żynie Europy zdobył srebro World Cadet 
Challenge. Mając 12 lat znalazł się w skła-
dzie Bogorii Grodzisk Mazowiecki na inau-
guracyjny mecz Ligi Mistrzów z broniącą 
tytułu Borussią Duesseldorf. Początkowo 
chciał grać w piłkę nożną jak ojciec, ale 
mama wybrała tenis stołowy. W wolnych 
chwilach gra na komputerze i ogląda tele-
wizję. Jego idolem jest Andrzej Grubba. 
Chciałby zagrać na igrzyskach.

ALEKSANDER ZNISZCZOŁ, Wisła 
Ustronianka, skoczek narciarski, dwukrotny 
wicemistrz świata juniorów 2012 (drużyna i 
indywidualnie), w sezonie 2011/12 dziewięć 
razy startował w zawodach Pucharu Świata. 
W Lahti tego roku stanął wraz z kolegami 
na najniższym stopniu podium w konkursie 

drużynowym PŚ. Rocznik 1994. Jego trene-
rem klubowym od 2006 roku jest Jan Szturc 
a menedżerem Izabela Małysz.

Antoni Czerniak  – MLKS Unia Hrubieszów (woj. lubelskie) 
– podnoszenie ciężarów

Ryszard Dynowski – MLKS Agros Żary (woj. lubuskie) – zapasy 
Dariusz Kucharski – MKS Cement Gryf Chełm (woj. lubelskie) – zapasy
Wojciech Niedźwiecki  – KS Podlasie Białystok (woj. podlaskie) 

– lekkoatletyka 
Krzysztof Ołenczyn – LKS Dąb Brzeźnica (woj. śląskie) – zapasy
Wiktor Pyk – KS Stella Kielce (woj. świętokrzyskie) – łucznictwo 

Adam Sieczkowski  – ALKS Stal Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– kolarstwo 

Błażej Such – LKS Odra Głoska (woj. dolnośląskie) – tenis stołowy 
Jerzy Śliwiński  – MGLKS Tarpan Mrocza (woj. kujawsko-pomorskie) 

– podnoszenie ciężarów
Robert Taciak – UKS Jedynka Limaro Kórnik (woj. wielkopolskie) – kolarstwo 
(Nazwiska podane w kolejności alfabetycznej, gdyż w tym rankingu 
nie przyznawano poszczególnych miejsc.)

Nadziei Olimpijskich
Z r z e s z e n i a  L Z S  w  2 0 1 2  r o k u5

Najlepszych Trenerów
Z r z e s z e n i a  L Z S  w  2 0 1 2  r o k u10
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ANTONI CZERNIAK 
Jest trenerem podnoszenia ciężarów w Unii 
Hrubieszów. Jako uczeń a następnie student 
trenował i udanie startował w 10-boju lek-
koatletycznym. Po studiach jego były trener 
zaproponował mu pracę w Unii Hrubieszów 
ze sztangistami. Wraz z innymi trenerami 
klubu wprowadził drużynę mężczyzna do 
II ligi, a potem pierwszej. Jego zawodniczki 
i zawodnicy zdobyli mnóstwo medali pod-
czas najważniejszych zawodów w Polsce, 
są reprezentantami kraju. I wreszcie pan 
Antoni doczekał się sukcesu swej najlepszej 
zawodniczki – Ewa Mizdal wystąpiła na 
pomoście w Londynie. Jest pewien, że z 
kolejnych igrzysk wróci z medalem. 

RYSZARD DYNOWSKI
Ma 56 lat, żonę Urszulę, trzy córki: Olgę, 
Dominikę i Patrycję oraz wnuczkę Kornelię. 
Czas wolny spędza w hali sportowej, oprócz 
zapasów interesują go... zapasy. W klubie 
Agros Żary pracuje od 1978 roku, począt-
kowo trenował młodzików, od 1992 roku 
jest głównym trenerem zapaśników i zapa-
śniczek. W ciągu 39 lat istnienia klubu zapa-
śnicy zdobyli ponad 350 medali mistrzostw 
Polski, 37 medali mistrzostw Europy i świa-
ta. Obecnie najbardziej znaną zapaśniczką 
Agrosu jest Iwona Matkowska.

DARIUSZ KUCHARSKI 
Trener zapasów w Cement Gryf Chełm, na 
co dzień jest funkcjonariuszem Zakładu 
Karnego w Chełmie, ma stopień majo-
ra. Trenuje zapaśniczki, dwie najbardziej 
znane to Karolina i Katarzyna Krawczyk. 
Katarzyna jest czterokrotną medalistką 
mi strzostw Europy, w tym roku zajęła 7. 
miejsce na MŚ seniorów, a Karolina wywal-
czyła srebro na ME Juniorów. W 2012 roku 
jego podopieczne zdobyły też drużynowe 
mistrzostwo Polski juniorek. 

WOJCIECH NIEDŹWIECKI 
Jest trenerem w KS Podlasie Białystok, obok 
Poznania to drugi w Polsce ośrodek szko-
leniowy, który specjalizuje się w sprintach 
i ma osiągnięcia. Wychowankiem pana 
Władysława jest Kamil Kryński, reprezen-
tant kraju w biegu na 200 m i w szta-
fecie 4x100, olimpijczyk z Londynu. Jest 
też trenerem Kamila Bijowskiego i Kamila 
Supińskiego, jego klubowe sztafety zarówno 
juniorskie jak i seniorskie zdobywają tytuły 
mistrzów kraju. W ubiegłym roku zdobył 
tytuł najlepszego trenera w woj. podlaskim.

KRZYSZTOF OŁENCZYN
Jest trenerem zapasów w LKS Dąb 
Brzeźnica. Od kilku lat jest też trenerem 
Kadry Narodowej Kadetek. Sam był kie-
dyś zapaśnikiem w swoim klubie, zajął 
dwukrotnie III miejsce w Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Młodzieży, zdobył brązowy 
medal Mistrzostw Polski Seniorów w 1995 

roku i zajmował wysokie miejsca prawie 
we wszystkich ogólnopolskich imprezach. 
W 1997 roku powstała w Brzeźnicy kobieca 
sekcja zapaśnicza. Inicjatorem jej założenia 
był właśnie Krzysztof Ołenczyn. Co cieka-
we zawodnicy Dębu na co dzień trenują w 
warunkach daleko odbiegających od nor-
malnych, szkolenie odbywa się w pawilo-
nie wybudowanym z drewna i materiałów 
drewnopochodnych zakupionym w 1972 
roku przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w 
Opolu, ze środków Totalizatora Sportowego 
jako nagroda za wywalczenie awansu do I 
Ligi Centralnej przez zawodników Dębu w 
1970 roku. A ten pawilon to... „Pilawa”. Nie 
przeszkadza to uzyskiwać im dobrych wyni-
ków. Podopieczne trenera to m.in.: Sara 
Jezierzańska, Paula Kozłow czy Agnieszka 
Król. Trenuje także swego syna Patryka.

WIKTOR PYK 
Od lat jest tak, że jeśli łucznicy Stelli nie 
przywieźli z imprezy rangi mistrzostw 
Polski medalu, to prawdopodobnie te zawo-
dy się po prostu nie odbyły. W 2011 klub 
Stella Kielce obchodził 50-lecie swojego ist-
nienia. Wiktor Pyk z klubem związany jest 
od początku, najpierw jako zawodnik, a od 
wielu lat trener, funkcję tę przejął od swego 
niestety już nieżyjącego brata Mariana. 
W ostatnich latach barwy Stelli reprezen-
towali i reprezentują tacy zawodnicy jak: 
Konrad Kwiecień (olimpijczyk Barcelona), 
Bartłomiej Mikos (olimpijczyk z Sydney), 
Rafał Dobrowolski (olimpijczyk z Pekinu 
i Londynu). W 2012 roku jego zawodnicy 
zdobyli 26 medali MP, OOM i MZ LZS.

ADAM SIECZKOWSKI 
Zanim został trenerem był kolarzem, ścigał 
się w ekipie Rometu Bydgoszcz. Dziś jest 
głównym trenerem najlepszego klubu kolar-
skiego w naszym Zrzeszeniu i jednego z naj-
lepszych w Polsce. Największym osiągnię-
ciem w dotychczasowej działalności klubu 
jest start trzech jego zawodników na olim-
piadach: Łukasza Kwiatkowskiego i Rafała 
Furmana w Atenach w 2004 roku i Marka 
Kuczyńskiego w Londynie. Po raz pierwszy 
w 2011 roku zawodnik tego klubu brał udział 
w wyścigu Tour de Pologne. Był nim Adrian 
Kurek. Zadebiutował rewelacyjnie. Dowiózł 
do mety koszulkę najaktywniejszego kola-
rza. W tegorocznych ME w Poniewieżu 
jego zawodnik startując w drużynie zdobył 
srebrny medal w sprincie drużynowym. Inni 
wychowankowie trenera Sieczkowskiego, 
zdobywcy medali w mistrzostwach Europy, 
to m.in.: Paweł Brylowski, Adrian Tekliński, 
Grzegorz Stępniak, Krzysztof Szymanek i 
Dawid Głowacki.

BŁAŻEJ SUCH 
Ma 30 lat, w Odrze Głosce trenuje młodych 
adeptów tenisa stołowego (m.in. Patryka 
Zatówkę, Adriana Dugiela i Szymona Bur-

ka), ale jest też ciągle czynnym zawodni-
kiem, gościnnie występuje w pierwszoligo-
wym BISTS Bielsko-Biała. Jeszcze do nie-
dawna był zawodnikiem Odry. Przez kilka 
lat grał tu w jednej drużynie z Bartoszem, o 
dwa lata młodszym bratem. Bartosz, jeden 
z najlepszych w ostatnich latach polskich 
tenisistów twierdzi, że Błażej jako kadet 
był lepszy od niego, ale wielkiej kariery nie 
zrobił, bo wybrał... naukę. Skończył trudne 
studia prawnicze. Ale z tenisem rozstać się 
nie może, ciągnie go do trenerki.

JERZY ŚLIWIŃSKI 
Urodził się 3 maja 1966 roku w Chełmnie. 
Zaczął uprawiać podnoszenie ciężarów w 
Starcie Grudziądz już w szkole podstawo-
wej. W 1984 roku zdobył brązowy medal 
mistrzostw Polski juniorów do lat 18. Dwa 
lata później został mistrzem Polski juniorów 
i wyjechał na mistrzostwa Europy i świata 
juniorów zajmując 7. miejsce. Następnie 
przez dwa lata reprezentował barwy Zawiszy 
Bydgoszcz. W 1990 roku podpisał kontrakt 
w niemieckiej lidze. W 1993 roku doznał 
kontuzji, która uniemożliwiła mu dalszą 
karierę sportową. W 1994 roku rozpoczął 
pracę w Starcie Grudziądz jako instruktor 
i już po trzech latach pracy z młodzieżą 
awansował do I ligi. W 2000 roku jego 
zawodnicy wywalczyli brązowy medal dru-
żynowych Mistrzostw Polski. W 2006 roku 
ukończył Policealne Studium trenerskie na 
Akademii Wychowania Fizycznego w Białej 
Podlaskiej uzyskując tytuł trenera II klasy. 
W latach 2000-2004 był asystentem trene-
ra kadry juniorów Jacka Chruściewicza. 
W 2005 roku współtworzył nowy klub 
„Horyzont” Mełno. Po trzech latach jego 
zawodnicy awansował do I ligi oraz zdobyli 
kilka indywidualnych medali na mistrzo-
stwach Polski. Obecnie pełni w tym klubie 
funkcję wiceprezesa ds. sportu. Gdy w 2011 
roku niespodziewanie zmarł trener Tarpana 
Mrocza Ireneusz Chełmowski działacze klu-
bowi musieli szybko znaleźć nowego szkole-
niowca – wybrali Jerzego Śliwińskiego.

ROBERT TACIAK
Miał 14 lat gdy postanowił zostać kola-
rzem. Zapisał się do klubu Jedynka Kórnik. 
Rozstał się z rowerem w 1988 roku. W 
1997 roku zaczął trenować swojego syna 
Mateusza. W 2000 roku syn mocno ura-
dował ojca, gdy w Pile jako junior młodszy 
zdobył tytuł wicemistrza kraju. Był to pierw-
szy medal syna zawodnika i ojca trenera. 
Dziś Mateusz Taciak należy co czołowych 
polskich szosowców. UKS Jedynka Limaro 
Kórnik to jeden z najlepszych klubów kolar-
skich w Polsce. Szkoli młodzież, która wyra-
sta na miarę reprezentacji Polski i nie tylko, 
jak choćby Katarzyna Pawłowska. W 2012 
roku jego podopieczni zdobyli 70 krążków 
w imprezach mistrzowskich w kraju i trzy 
medale na MŚ i ME.
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Finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju 
o Puchar Przewodniczącego Rady Głównej 
KZ LZS w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn 
odbył się w dniach 19-21 października 2012 
w Koźminie Wielkopolskim. Finaliści spo-
tkali się na hali Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. J. Marcińca. Współorganizato-
rem turnieju było Wielkopolskie Zrzeszenie 
LZS w Poznaniu, a imprezę dofinansowały: 
Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Staro-
stwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Urząd 
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

W turnieju kobiet, podobnie jak w tur-
nieju mężczyzn, udział wzięło 6 zespołów. 
Tytułu broniły zawodniczki z Kolibra Za-
rzecze. W tym roku dotarły do fazy pucha-
rowej, ale w meczu o trzecie miejsce uległy 
Dąbrowie Białostockiej. W finale zmierzyły 
się szczypiornistki z Koźmina i Reszla – lep-
sze okazały się zawodniczki z Koźmina, któ-
re w Siedlcach w 2011 roku zdobyły srebro. 
Reszel też w porównaniu z ubiegłym rokiem 
awansował – w Siedlcach był brąz, w Koź-
minie zdobyły srebro. Radość dziewcząt z 
Reszla była ogromna ponieważ drużyna nie 
wystąpiła w najsilniejszym składzie – nie 

dojechały reprezentantki Orlika uczące się 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gli-
wicach – reprezentantki Polski – Lucyna 
Trzczak i Aneta Chodań, z gry zrezygnowa-
ły cztery inne zawodniczki. Trenerka Teresa 
Doborzyńska musiała więc powołać do ze-
społu... cztery gimnazjalistki.

Królową strzelców koźmińskiego turnieju 
została zawodniczka gospodarzy Arleta Ba-
szyńska, tytuł najlepszej zawodniczki tur-
nieju przyznano Klaudii Dworczak także 
z MUKS Koźmin Wlkp., a najlepszą bram-
karką została Natalia Rudyk z LUKS Orlik 
Reszel.

W tegorocznym finale mężczyzn znala-
zły się tylko dwie drużyny broniące swoich 
ubiegłorocznych medali – w Siedlcach złoto 
zdobyła drużyna LUKS Skrzyszów, a srebro 
MUKS Jurand Ciechanów. Swój stan posia-
dania utrzymał tylko Jurand, który obronił 
tytuł wicemistrzowski. Nie powiodło się 
zawodnikom ze Skrzyszowa, którzy musieli 
zadowolić się tym razem piątym miejscem. 
Złoto zdobyli szczypiorniści z UKS Sokół 
Gdańsk, a brąz przypadł gospodarzom.

Królem strzelców został Michał Bąk – KS 
Korab OSiR Staszów, najlepszym bramka-
rzem Cezary Zielke z UKS Sokół Gdańsk, a 
najlepszym zawodnikiem wybrano Domini-
ka Morawskiego z MKS Jurand Ciechanów.

W ceremonii otwarcia i zakończenia tur-
nieju uczestniczyli liczni goście. Krajowe 
Zrzeszenie LZS reprezentował sekretarz RG 
KZ LZS Krzysztof Piasek, Wielkopolskie 
Zrzeszenie LZS w Poznaniu – Hieronim 
Mazurkiewicz (zastępca przewodniczącego 
RW ZLZS) i Ryszard Szukała, władze sa-
morządowe: Maciej Bratborski, burmistrz 
MiG Koźmin Wlkp., Justyn Zaradniak, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie 

Wlkp., Janusz Baszczyński, członek Zarzą-
du Powiatu Krotoszyńskiego, obecni byli 
także Sławomir Gruchała, dyrektor miej-
scowego GOS oraz Andrzej Joachimiak, 
dyrektor ZSP im. J. Marcińca.

Najlepsze zespoły koszykarskie LZS gościł 
Stargard Szczeciński. Finał centralny Ogól-
nopolskiego Turnieju o Puchar Przewodni-
czącego Rady Głównej Krajowego Zrzesze-
nia LZS w tej dyscyplinie odbył się w dniach 
12-14 października na parkietach Hali Miej-
skiej przy ul. I Brygady WP i hali w Szkole 
Podstawowej nr 3. W turnieju wzięły udział 

po cztery drużyny kobiet i mężczyzn.
Współorganizatorem imprezy było Za-

chodniopomorskie Zrzeszenie LZS przy 
współpracy Miasta Stargard Szczeciński, 
Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szcze-
cińskim, miejscowego Zrzeszenia LZS oraz 
sponsorów. Turniej honorowym patronatem 
objął prezydent miasta Stargard Szczeciński 
Sławomir Pajor.

Tabela końcowa turnieju kobiet niewiele 
się różni od tej sprzed roku. Złoto ponow-
nie zdobyły koszykarki z Rzeszowa, srebro 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS  
w grach zespołowych 
W październiku w Ludowych Zespołach Sportowych królowały gry zespołowe. Odbyły się ogólnopolskie finały o Puchar 
Przewodniczącego Rady Głównej KZ LZS w piłce ręcznej, koszykówce i siatkówce halowej kobiet i mężczyzn. Były one 
jednocześnie mistrzostwami LZS. Ich głównym organizatorem było Krajowe Zrzeszenie LZS. Wszystkie turnieje finałowe 
dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Koźmin Wielkopolski 

Stargard Szczeciński

Piłka ręczna 

Koszykówka 

Klasyfikacja końcowa:

Kobiet
1.  MUKS Koźmin Wielkopolski, woj. 

wielkopolskie
2.  LUKS Orlik Reszel, woj. warmińsko-

mazurskie
3.  ZS Dąbrowa Białostocka, woj. 

podlaskie
4.  ULKS Koliber Zarzecze, woj. 

podkarpackie
5.  LZS Tor Dobrzeń Wielki, woj. 

opolskie
6. LUKS Pol Czersk, woj. pomorskie

Mężczyzn
1. UKS Sokół Gdańsk, woj. pomorskie
2.  MKS Jurand Ciechanów, woj. 

mazowieckie
3.  MUKS Koźmin Wielkopolski, woj. 

wielkopolskie
4.  KS Korab OSIR Staszów, woj. 

świętokrzyskie
5. LUKS Skrzyszów, woj. małopolskie
6. UKS Scorpion Rudka, woj. podlaskie
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obroniły zawodniczki z Głuchołazów, tylko 
Wschowa nie utrzymała swego stanu po-
siadania i tym razem zamiast brązowego 
medalu było czwarte miejsce. Brąz zdobyły 
startujące po raz pierwszy w mistrzostwach 
LZS koszykarki z Radowa Małego, gminy z 
powiatu łobeskiego liczącej niecałe 4 tysiące 
mieszkańców. To największe osiągnięcie w 
historii sportu tej gminy. 

Uczniowski Klub Sportowy Mini Gier 
przy Zespole Szkół Publicznych w Radowie 
Małym ukierunkowano na piłkę koszykową 
dziewcząt. Szkoła spełnia rolę powiatowego 
i wojewódzkiego centrum rozwoju piłki ko-
szykowej. Wielkim entuzjastą basketu jest tu 
pan Mirosław Budzyński – nauczyciel wy-
chowania fizycznego, instruktor koszyków-
ki. W ostatnich latach zespoły koszykówki 
wzbogaciły szkolne kroniki osiągnięć o 
srebrny medal Wojewódzkiej Gimnazjady i 
dwa brązowe medale Wojewódzkich Igrzysk 
Szkół Podstawowych. Pan Mirosław jest też 
znakomitym organizatorem niezliczonej ilo-
ści turniejów i meczów pod koszami.

Na zakończenie turnieju organizatorzy 
postanowili wyróżnić najlepsze zawodniczki 
w każdym zespole, i tak w drużynie z Rze-

szowa tytuł „naj” przyznano Magdalenie 
Ludwin, w zespole z Głuchołazów – Natalii 
Fundela, w Radowie Małym – Aleksandrze 
Przygockiej, a w zespole ze Wschowej –
Ewelinie Wrońskiej.

Do finału ogólnopolskiego mężczyzn za-
kwalifikował się UKS „Kuźnia” Strzegowo, 
z woj. mazowieckiego, niestety w ostatniej 
chwili drużyna wycofała się z turnieju. Za 
zgodą głównego organizatora – Krajowego 
Zrzeszenia LZS – do finału dopuszczono 
drugi zespół Spójni Stargard.

W ubiegłym roku w Siedlcach o złoto 
walczyły zespoły Spójni i Smyka, w tym 
roku było tak samo, i znowu złoto zdobyli 
koszykarze ze Stargardu, a srebro zawodni-
cy z Prudnika. Brąz wywalczyli koszykarze z 
Sokoła Międzychód.

Podobnie jak w turnieju kobiet wyróżnio-
no najlepszych zawodników. Oto oni: Da-
wid Nowak, LKS Spójnia Stargard, Kamil 
Odrobina, MKS Smyk Prudnik, Mikael Jur-

gaś, MIKST Sokół Międzychód i Damian 
Litwin, Spójnia II.

Puchary i medale uczestnikom finału 
wręczali m.in.: wiceprezydent Stargardu 

Szczecińskiego Rafał Zając i wicestarosta 
stargardzki Marek Stankiewicz. Krajowe 
Zrzeszenie LZS reprezentował Stanisław 
Kopeć. 

W finale centralnym Ogólnopolskiego 
Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady 
Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS w piłce 
siatkowej startowało 5 drużyn kobiecych i 6 
męskich. Turniej odbył się 26-28 paździer-
nika w Bielsku Podlaskim. 

Współorganizatorem było Podlaskie 
Zrzeszenie LZS w Białymstoku przy współ-
pracy Starostwa Powiatowego w Bielsku 
Podlaskim, Zespołu Szkół nr 4 i sponsorów. 

Turniej rozgrywano na halach sportowych 
Zespołu Szkół S nr 2, 3 i 4.

W turniej kobiet zabrakło złotych meda-
listek z ubiegłego roku, czyli drużyny MKS 
Świdnica. Za to były zdobywczynie srebr-
nego i brązowego medalu – TKS Tomasovia 
Tomaszów Lubelski i LUKS Orkan Września. 
Tym razem mistrzem LZS została Tomasovia, 
która grała bardzo równo i wszystkie mecze 
kończyła wynikiem 2:0. Siatkarki z Orkanu 
Września ponownie wywalczyły brąz. Srebro 
zdobyła drużyna Pogoni Proszowice.

W turnieju mężczyzn startowało 6 drużyn. 
W finale zabrakło wszystkich drużyn, które 

w ubiegłym roku zajęły miejsca od 1 do 4. 
Walkę o złoty medal stoczyli siatkarze SKS 
Tęcza Krosno Odrzańskie i STS Skarżysko. 

Bielsk Podlaski

Piłka siatkowa 

Klasyfikacja końcowa:

Kobiet
1. MLKS Rzeszów, woj. podkarpackie
2.  MUKS Chrobry Basket Głuchołazy, 

woj. opolskie
3.  UKS Radowo Małe, woj. 

zachodniopomorskie
4. WULKS Korona Wschowa, woj.
 lubuskie

Mężczyzn
1.  LKS Spójnia I Stargard Szczeciński,  

woj. zachodniopomorskie
2. MKS Smyk Prudnik, woj. opolskie
3.  MIKST Sokół Międzychód, woj. 

wielkopolskie
4.  LKS Spójnia II Stargard Szczeciński, 

woj. zachodniopomorskie
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W drodze do finału przyszli złoci medali-
ści, czyli drużyna Tęczy, najpierw pokonali 
gospodarzy, stoczyli zacięty pojedynek z Ża-
kiem Pyrzyce wygrywając w tiebreaku 15:11, 
bardzo szybko wygrali z Progresem Wrze-
śnia (był to udany rewanż, gdyż wcześniej 
przegrali z tą drużyną w turnieju makrore-
gionalnym), mając już zapewniony srebrny 
medal bez stresu przystąpili do gry o złoto. 
Po przegranej pierwszej partii do 21, zawod-
nicy Tęczy ustabilizowali zagrywkę i wygry-
wali kolejnego seta do 23 oraz tiebreak do 11. 

Medale i puchary siatkarzom wręczali: 
Wacław Hurko, wiceprzewodniczący RG 
KZ LZS, Elżbieta Skalimowska, wiceprze-
wodnicząca Podlaskiego Zrzeszenia LZS 
oraz Jerzy Snarski, reprezentujący Staro-
stwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim i Mi-
kołaj Jalinik z Zespołu Szkół nr 4.

• • •
Po raz pierwszy od dłuższego czasu mi-

strzostwa LZS w grach zespołowych zosta-
ły rozegrane w formie oddzielnych finałów 
centralnych, które poprzedziły eliminacje. 
Trwa w Zrzeszeniu dyskusja, czy utrzymać 
tę formę także w przyszłym roku, czy też 

jak chcą niektórzy ponownie włączyć gry 
zespołowe do Ogólnopolskich Igrzysk LZS. 
Zwolennicy włączenie gier zespołowych do 
igrzysk twierdzą, że ich brak zubaża pro-
gram tej jednej z najważniejszych imprez 
naszego Zrzeszenie.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS  
w grach zespołowych 

Organizatorami mistrzostw byli: Ma zo-
wieckie Zrzeszenie LZS, Urząd Mar szał-
kowski Woj. Mazowieckiego, Urząd Miasta 
Pruszków i LUKS Trójka Piaseczno. Star-
to wali zawodnicy z 12 klubów reprezen-
tujący 5 województw. Mimo, że to koniec 
sezonu, poziom mistrzostw był wysoki. Nie 
wszystkie kluby przyjechały w najsilniej-
szych składach. Ziemię Darłowską repre-
zentowały tylko Katarzyna Kirchenstein i 
Dorota Tarczyło, zdobyły cztery medale. 
Katarzyna była druga w sprincie i wyścigu 
punktowym, wygrała scratch i wspólnie z 
Dorotą zdobyła srebro w sprincie drużyno-
wym. Trzy złote medale ma na swoim kon-
cie Grzegorz Drejger z ALKS Stal-Ocetix-
Iglotex Grudziądz – wygrał sprint, keirin 
i wraz z kolegami zdobył złoto w sprin-
cie drużynowym. Jego klub bezapelacyjne 
wygrał klasyfikację klubową, wyprzedzając 
UKS Jedynkę Limaro Kórnik o ponad 130 
punktów.

Szczególne podziękowania należą się 
Pa włowi Tomaszewskiemu, sekretarzowi 
Ma zowieckiego Zrzeszenia LZS. To dzięki 
jego pasji, pracy i zaangażowaniu te mistrzo-
stwa w ogóle się odbywają. Są to bowiem 

jedne z dwóch mistrzostw LZS, które nie 
uzyskują wsparcia finansowego od KZ LZS.

Mistrzowie zrzeszenia LzS

Mężczyźni: elita – sprint i keirin – Grze-
gorz Drejger, scratch – Rafał Jeziorski, wyś-
cig eliminacyjny – Marek Łazarkiewicz, 
sprint drużynowy – Sarnecki, G. Drejger, P. 
Ka rdaś, wyścig drużynowy – M. Michciński, 
R. Je zior ski, M. Łazarkiewicz, Ł. Klasiński 
– wszyscy ALKS Stal Ocetix Iglotex Gru-
dziądz 

Juniorzy – sprint i keirin – Mateusz Lipa, 
scratch – Borys Korczyński, sprint druży-
nowy – M. Lipa, Sz. Czmoch, P. Mamoński, 
wyścig punktowy i eliminacyjny – Borys 
Korczyński, wyś cig drużynowy – P. Kubiak, 
P. Madrak, T. Ma  drak, B. Korczyński, – 
wszyscy ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz

Juniorzy młodsi – sprint – Marcin Czysz-
czewski KLTC Konin, scratch – Patryk 
So liński GKK Opty Grodzisk Maz., sprint 
drużynowy – UKS Jedynka Limaro Kórnik 
(P. Rajkowski, P. Matuszak, D. Marciniak, 
wyścig punktowy – Błażej Sas ALKS Stal-
Elpa-Ebar-Grudziądz, wyścig drużyno-

wy – ALKS Stal Grudziądz (M. Zieliński, 
M. Wa silewski, B. Sas, P. Karaś), keirin – 
Mariusz Garczyński – KS Społem Łódź, 

Kobiety: elita – sprint i keirin – Dominika 
Borkowska GKS Tarnovia Tarnowo Pod-
górne, scratch – Katarzyna Kirchenstein 
BCM Nowatex Ziemia Darłowska, sprint 
dru żynowy – UKS Jedynka Limaro Kórnik 
(K. Pawłowska, A. Ratajczak), wyścig pun-
ktowy – Alicja Ratajczak UKS Jedynka 
Limaro Kórnik, wyścig drużynowy – UKS 
Jedynka Limaro Kórnik (K. Pawłowska, P. 
Fronczak, A, Ratajczak)

Juniorki młodsze – sprint – Karolina 
Pizoń ALKS Stal Grudziądz, scratch – Nikol 
Płosaj UKS Jedynka Limaro Kórnik, sprint 
drużynowy – UKS Jedynka Limaro Kórnik 
(N. Radzicka, N. Płosaj), wyścig punktowy 
i keirin – Natalia Radzicka UKS Jedynka 
Limaro Kórnik, wyścig drużynowy – ALKS 
Stal Grudziądz (K. Kaczmarczyk, K. Rolka, 
M.Zięba)

Klasyfikacja klubowa: 1. ALKS Stal 
Grudziądz, 2. UKS Jedynka Limaro Kórnik, 
3. KS Społem Łódź, 4. GKK Opty Grodzisk 
Maz., 5. LUKS Trójka Piaseczno, 6. KLTC 
Konin

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Pruszków 2012 kolarstwo torowe

Pod patronatem Krajowego Zrzeszenia LZS na pruszkowskim torze (Arena BGŻ) 13-14 
października odbyły się Mistrzostwa Polski LZS w kolarstwie torowym. W zawodach 
startowali juniorzy młodsi, juniorzy i elita, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Klasyfikacja końcowa:

Kobiet
1.  TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski, 

woj. lubelskie
2.  KS Pogoń Proszowice, woj. małopolskie
3.  LUKS Orkan Września, 
 woj. wielkopolskie
4.  Mieszko Połczyn Zdrój, 
 woj. zachodniopomorskie
5. ZS nr 4 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie

Mężczyzn
1.  SKS Tęcza Krosno Odrzańskie, 
 woj. lubuskie
2. STS Skarżysko, woj. świętokrzyskie
3. Progres Września, woj. wielkopolskie
4.  MLKS Żak Pyrzyce, 
 woj. zachodniopomorskie
5. UKS Leśnik Biłgoraj, woj. lubelskie
6. ZS nr 4 Bielsk Podlaski, 
 woj. podlaskie



g r u d z i e ń  2 0 1 2 g r u d z i e ń  2 0 1 2 13

Od września do grudnia Krajowe 
Zrzeszenie LZS zorganizowało 5 imprez 
ogólnopolskich: 44. Ogólnopolski Wielo-
dyscyplinowy Zlot Turystyczny na Wester-
platte, 24. Ogólnopolski Rajd Pieszy 
„Szla kami kultury, szlakami cystersów” 
(Pińczów), 19. Ogólnopolski Pieszy Zlot 
Ekologiczny „Bory Tucholskie – 2012” 
(Tleń), Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd 
Ro werowy – Sulejów i Finał Centralny 
Ogól nopolskiej Olimpiady Wiedzy Turys-
tyczno-Krajoznawczej LZS w Zakopanem. 
Poniżej przebieg i wyniki czterech z tych 
pięciu imprez.

44. Ogólnopolski Wielodyscyplinowy 
Zlot Turystyczny na Westerplatte odbył 
się w dniach 7-9 września. Uczestniczyły w 
nim 143 osoby. Zlot był współorganizowany 
przez Pomorskie Zrzeszenie LZS. Młodzi 
tu  ryści do Gdańska docierali z najodleglej-
szych zakątków Polski, jadąc pociągiem cza-
sami nawet 10 godzin. „Następnie dźwigając 
namiot, torby podróżne, śpiwory i plecaki 
w godzinach szczytu, stłoczeni jak śledzie, 
dojechaliśmy tramwajem na miejsce zbiórki 
– Gdańsk Stogi. „Tygrysy” i „Pumy” sprawnie 

rozbiły namiot, zjadły gorącą grochówkę i 
poszły przywitać się z morzem” – tak opisują 
swoje pierwsze wrażenia uczestnicy zlotu z 
Nowej Wsi (gmina Rozprza, woj. łódzkie). 
Potem była wizyta na Westerplatte, złoże-
nie wieńców pod pomnikiem wrześniowych 
bohaterów II wojny światowej i zwiedzanie 
Gdańska. A następnie z tej wycieczki trze-
ba było zdać „egzamin”. Konkurs wiedzy o 
Westerplatte wygrały Bożena Szopa i Teresa 
Wiatrow z LKT Mazury, woj. warmińsko-
mazurskie, w konkursie wiedzy o Gdańsku 
najlepsza była Ewa Winiarz również z woj. 
warmińsko-mazurskiego. Swoje umiejętno-
ści sportowe uczestnicy zlotu sprawdzali w 
różnych konkurencjach sprawnościowych. 
W punktacji drużyn szkolnych zlot wygra-
ła SP Strzepcz (Linia, woj. pomorskie), w 

kategorii open najlepsza była drużyna LKT 
Mazury I z Mrągowa, woj. warmińsko- 
mazurskie.

24. Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakami 
kultury, szlakami Cystersów” Pińczów 
2012 odbył się w dniach 14-16 wrze-
śnia. Uroczystego otwarcia tegorocznego 

rajdu dokonał starosta pińczowski – Jan 
Moskwa. Współorganizatorem rajdu było 
Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS. Ta impreza 
związana jest z zainicjowaną w 1992 roku 
przez Radę Europy ideą szlaku zwanego 
„drogą cystersów”. Organizatorzy poprzez 
ten rajd pragną podkreślić rolę cystersów w 
awansie cywilizacyjnym średniowiecznego 
społeczeństwa polskiego. Do rajdowej rywa-
lizacji przystąpiły drużyny reprezentujące 
cztery województwa: łódzkie, mazowieckie, 
kujawsko-pomorskie i świętokrzyskie – w 
sumie 71 osób. A składały się na nią kon-
kursy: z dziejów chrześcijaństwa w Polsce 
i województwo świętokrzyskie – geografia, 
przyroda, historia oraz turystyczny tor prze-
szkód i cztery zadania turystyczne wykona-
ne na trasie rajdu. 

Młodzi turyści szlakiem królewskim 
weszli na Święty Krzyż (594 m n.p.m.), 
zwie dzili osadę średniowieczną w Hucie 

Szkla nej, gdzie swoje umiejętności poka-
zali im garncarze, kowale, cieśle, tkaczki, 
bartnicy i zielarki, następnie wdrapali się na 
wzgórze Kadzielnia.

Klasyfikację drużynową wygrała mło-
dzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Chrobrzu, woj. świętokrzyskie.
19. Ogólnopolski Pieszy Zlot Eko lo-

gi czny „Bory Tucholskie – 2012” odbył 
się w dniach 21-23 września w miejsco-
wości Tleń, stanowiącej centrum tury-
styczno–wypoczynkowe Borów Tuchol-
skich. Współorganizowało go Kujawsko- 
Po morskie Zrzeszenie LZS oraz Urząd 
Gminy w Osiu. 

Celem zlotu było uczczenie Światowego 
Dnia Turystyki. Drużyny uczestniczą-
ce w zlocie musiały wykazać się znajo-
mością zagadnień z ekologii i wiedzy o 
regionie. A tematyka konkursów była cie-
kawa. W konkursie wiedzy „Obraz krajo-
znawczo-turystyczny Borów Tucholskich” 
najlepsza okazała się Natalia Pastuszko z 
Pod klasztorza, konkurs wiedzy „Rzeki, 
jeziora, lasy w Polsce” wygrał Michał Hass 
z Włocławka, za danie turystyczne „Roz-

poznaję drze wa, rośliny, zwie rzęta” najlepiej 
wykonała Natalia Bernacka z Gim nazjum w 
Moszczenicy. Naj więcej emocji dostarczyła 
rywalizacja drwali. W bardzo wyrównanej 
walce dziesięciu powiatów I miejsce zajęli 
drwale z Lipna pokonując o 0,1 sekundy 
zawodników z pow. piotrkowskiego. W kon-
kursie „Zbieranie runa leśnego”, czyli grzy-
bobrania I miejsce zajęła Patrycja Stępień z 
Nowej Wsi.

Klasyfikację województw wygrało woj. 
łódzkie, powiatową Piotrków Grodzki, 
drużyn szkolnych uczniowie ze szkoły 
nr 2 Podklasztorze, drużyn open Kozły z 
Włocławka.

W zlocie udział wzięło 148 osób z 4 woje-
wództw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, 
zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego. 

Finał Centralny Ogólnopolskiej Olim -
piady Wiedzy Turystyczno-Kra jo znaw-
czej LZS pn. „Polska – Cypr – Unia 
Europejska” odbył się w dniach 9-11 listo-
pada w Zakopanem. Współorganizatorem 
było Małopolskie Zrzeszenie LZS. 

W tym roku odbyło się 9 ogólnopolskich imprez turystycznych. Niestety, żadna z nich nie otrzymała wsparcia finansowego z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki – po prostu ministerstwo ma inne priorytety w dziedzinie turystyki. Pomaga za to w szkoleniach aktywu społecznego, w 
tym roku dofinansowało 4 szkolenia dla 104 osób. Na szczęście część z tych imprez dofinansowuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz samorządy lokalne.

Na  tur yst yc znym  s zlaku  z  L zS
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Finał poprzedziły eliminacje wojewódz-
kie. Do Zakopanego zjechało ponad 200 
osób z 11 województw: kujawsko-pomor-
skiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, opolskiego, podkarpackie-
go, podlaskiego, świętokrzyskiego, wielko-
polskiego i zachodniopomorskiego. 

Ponad setka uczestników rywalizowa-
ła w testach wiedzy z zakresu walorów 
turystycznych Polski, krajoznawstwa Tatr 
i Zakopanego, wiadomości o Unii Euro-
pejskiej i Cyprze, topografii, pierwszej 
po mocy, rysowaniu marszu na azymut i pro-
filu terenu. Konkurencje praktyczne polega-
ły na pokonaniu rowerowego toru przeszkód 
i określaniu odległości metodą „na oko”. 

Do ścisłego finału zakwalifikowało się 9 

osób. Pierwsze trzy miejsca zajęli: Paweł, 
Katarzyna, Michał Lewiak z powiatu Łodź 
Wschód.

Uczestników olimpiady oceniała komi-
sja w składzie: Maria Glazik, członek 
Kra  jowego Zrzeszenia LZS, sekretarz, 
Ka zimierz Chrapczyński, członek Głównej 
Komisji Rewizyjnej Krajowego Zrzeszenia 

LZS i przewodniczący komisji Tadeusz 
Rożej, przedstawiciel Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

Klasyfikację wojewódzką wygrało woj. 
zachodniopomorskie, przed łódzkim i pod-
karpackim, powiatową Łódź Wschód przed 
Szczecinem i Stargardem.

Po emocjach związanych z rywalizacją 
uczestnicy poszli odetchnąć w górach, tym 

bardziej że sprzyjała im jesienna aura. Każda 
drużyna wybrała swoje ulubione miejsce.
Jedni pojechali do Kuźnic, inni wspięli 
się na Nosal, odwiedzili urokliwą Dolinę 
Kościeliską, Polanę Kondratową, podziwiali 
panoramę Tatr z Rusinowej Polany, zwie-
dzając po drodze Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Tatr na Wiktorówkach a póź-
niej zmęczone ciała zanurzyli w wodach 
termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej. Nie 
trzeba dodawać, że każdy wieczór kończył 
się zabawą.

Jakie imprezy odbędą się w 2013 roku? 
Tego jeszcze nie wiemy. Ale tą zimową porą 
mówimy sobie – do zobaczenia na szlaku 
z LZS. 

Fot: www SP Nowa Wieś, SP nr. 2 im. Królowej 
Jadwigi w Sulejowie i ZSLG Rataje)

Wbrew temu tytułowi nasze spotkanie 
w Mielnie rozpoczęliśmy... na siedząco. 
Znana z innych naszych szkoleń trenerka 
Katarzyna Tadeusiak-Jeznach przekazała 
nam kilkanaście porad na temat jak warto 
spędzać wolny czas w rodzinie – oczywi-
ście na sportowo, jak się odżywiać – czyli 
jemy wszystko, ale 5 razy dziennie i w 
małych ilościach, jak zachęcać innych do 
zdrowego stylu życia – najlepiej robi się to 
w grupie, czyli rodzinie, kole przyjaciół. 
Przekonywała by do aktywności fizycznej 
zachęcać innych. Sporo uwagi poświęciła 

starzeniu się naszego społeczeństwa – pod 
tym względem statystyki demograficzne są 
niepokojące – zmniejsza się ilość osób w 
wieku produkcyjny, a zwiększa tych na eme-
ryturach. A co za tym idzie, warto już dziś 
wykorzystać wszystkie możliwości, aby w 
jesieni życia zachować zdrowie, aktywność 
i samodzielność. Zadbać o jakość i długość 
życia.

Tą promocją zdrowego stylu życia i 
aktywności fizycznej rozpoczęły się nasze 
Ogólnopolskie Rozgrywki Sportowe dla 
Seniorów, które były jednocześnie finałem 
centralnym obchodów Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej w LZS. Przez cały rok 
w Unii Europejskiej trwała kampania na 
rzecz społeczeństwa przyjaznego dla osób 
starszych i młodych. Była okazją do tego, 
abyśmy wszyscy z jednej strony docenili, z 
drugiej zaś zmobilizowali doświadczenie, 
mądrość i inne wartości jakie starsi oby-
watele dostarczają społeczeństwu, abyśmy 
przestali postrzegać osoby starsze jako cię-

żar a skupili się na ich potencjale i możli-
wościach.

Na nasze zawody do Mielna (27-30 wrze-
śnia) przyjechało 115 osób (w tym 15 dzieci) 
z 10 województw. Organizatorem imprezy 
było Krajowe Zrzeszenie LZS przy współ-
pracy Centralnego Ośrodka Szkolenia KZ 
LZS w Mielnie. Zawody dofinansowano ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Ich uroczystego otwarcia dokonał Wacław 
Hurko, wiceprzewodniczący RG KZ LZS.

W programie zawodów było wiele cie-
kawych konkurencji sportowo-rekreacyj-
nych. Wystartowało w nich 15 drużyn, w 
tym 10 punktujących do klasyfikacji woje-
wództw. Nasi uczestnicy rywalizowali w 
turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej, biegali 
w worku, skakali na skakance, celne oko 
sprawdzali rzucając woreczkiem do celu, 
kółkiem na kijek i piłką do kosza, roz-
stawiali namiot, wytężali umysł grając w 

Na  tur yst yc znym  s zlaku  z  L zS

Ogólnopolskie rozgrywki Sportowe dla Seniorów
Mielno 2012

ruch lekiem na... zdrowie



g r u d z i e ń  2 0 1 2 g r u d z i e ń  2 0 1 2 15

warcaby i układając puzzle, wbijali gwoź-
dzie (niby prosta konkurencja, a kilka palu-
chów uszkodzono), w użyciu były też kręgle. 
Dla dzieci przygotowano osobne konkursy 
sprawnościowe dostosowane do ich wieku i 
możliwości, które zaplanował i przeprowa-
dził Mariusz Krzemiński. 

Sędzią głównym zawodów był Zbigniew 
Barcikowski, kierownikiem Biura Maryla 
Glazik, a nad całością czuwała Iwona 
Kusińska-Kania.

Klasyfikację województw wygrało woj. 
kujawsko-pomorskie, przed warmiń-
sko-mazurskim i pomorskim. Puchar dla 
Najaktywniejszego Zespołu Seniorów otrzy-
mała reprezentacja woj. zachodniopomor-
skiego w składzie: Jadwiga i Jan Kaleja, 
Helena i Tadeusz Wiśniewscy, Jarosław 
Andrysiak i Piotr Chrząszczewski. Puchar 
dla Najaktywniejszej Rodziny trafił w ręce 
państwa Wilczopolskich (Krystyna i Leszek 
Wilczopolscy, Tadeusz, Bożena, Kacper, 

Miłosz, Julian i Marcelina Marynowscy). 
Najstarszymi uczestnikami-seniorami byli 
Krystyna Wilczopolska i Wiesław Szczo-
drow ski, najmłodszą uczestniczką była 
7-letnia Patrycja Wojnarowicz.

Ale to nie koniec atrakcji tego niezwy-
kłego spotkania. Podczas naszych rozgry-
wek rodzinnych staramy się popularyzować 
nowe konkurencje sportowe czy rekreacyj-
ne. Od kilku już lat w programie na dobre 
zadomowił się nordic walking. W Mielnie 
instruktaż dla początkujących przeprowa-
dził pan Tadeusz Kurek. Zaś Katarzyna 
Tadeusiak-Jeznach pokazała nam jak gra 
się w krokieta. To gra sportowa dla 2 do 6 
osób uprawiana głównie w Anglii i Stanach 
Zjednoczonych. Popularna w XIX wieku 
(opisana m.in. przez Lewisa Carrolla w 
Przygodach Alicji w Krainie Czarów). Polega 
na jak najszybszym przetoczeniu kuli kro-
kietowej za pomocą drewnianego młotka 
z jednej linii końcowej boiska na drugą i z 
powrotem. Zawodnicy muszą przetoczyć 

kulę wg ustalonego porządku poprzez 6-7 
bramek. Kto wie, może przyjmie się i u nas. 
Jest idealna dla osób starszych, sprzęt do gry 
jest tani.

Nie zabrakło w naszych rozgrywkach 
także programu turystycznego. Nasi uczest-
nicy zwiedzili latarnię morską w Gąskach 
i Kołobrzeg. Z obydwu wycieczek „zdali 
egzamin” pisząc test. Jego zwycięzcami ex 
aequo zostały Danuta Machuta (Pomorskie 
I) i Iwona Kiedrowska (Pomorskie II).

Podsumowania i zamknięcia imprezy 
dokonał Wacław Hurko, który podkreślił 
znaczenie ruchu jako najlepszego leku na 
zdrowie oraz integracji międzypokolenio-
wej. W imieniu uczestników organizato-
rom podziękowali Wiesław Szczodrowski i 
Ryszard Żyźniewski. Najlepszym wręczono 
medale, puchary, dyplomy i drobne upo-
minki – nikt nie opuścił Mielna z pustymi 
rękami.

Bieszczady, to jeden z ulubionych regio-
nów turystycznych Polaków. Dziewicze 
połoniny, piękne widoki, wspaniałe zabyt-
ki, cisza i spokój – wszystkie te walory 
powodują, że kto choć raz tu przyjedzie 
będzie wracał ciągle. My też lubimy choć na 
chwilę „rozbić tu nasz LZS-owski namiot”. 
W tym roku Krajowe Zrzeszenie LZS przy 
współpracy Podkarpackiego Zrzeszenia LZS 
i Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz sponsorów 
zaprosiło do Iwonicza Zdroju (4-7 paź-
dziernika) na rodzinne rozgrywki ponad 90 
osób z 9 województw i drużynę KZ LZS w 
Warszawie. Impreza została dofinansowana 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Organizatorzy i tym razem dobrze się spi-
sali. Przygotowali bardzo bogaty program, 
w którym szczególny nacisk położono na 
aktywne spędzanie czasu wolnego w gronie 
rodziny i przyjaciół. Ważne jest bowiem to 
byśmy nauczyli się aktynie odpoczywać, 
regenerować siły i dbać o kondycje fizyczną. 
Jeśli dorośli sport i rekreację potraktują jako 
ważną część swojego życia i przekażą taki 
styl życia swoim dzieciom mniej będzie 
krzywych kręgosłupów i nadmiaru tkanki 
tłuszczowej. Już dawno bowiem udowod-
niono, że aktywność fizyczna zapobiega 
wielu chorobom cywilizacyjnym. 

Otwarcia imprezy dokonali: Helena 

Koziej, dyrektor Biura KZ LZS oraz prze-
wodniczący Podkarpackiego Zrzeszenia 
LZS w Rzeszowie Józef Krzywonos. Sędzią 
głównym zawodów sportowych była Teresa 
Skiba.

Bieszczady i Pogórze Karpackie wczoraj i dziś
Ogólnopolskie rozgrywki rodzinne LzS
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Tym razem uczestnicy rywalizowali w 
następujących konkurencjach: rzut lotką do 
celu (wygrało woj. podlaskie, a indywidual-
nie najlepsza była Krystyna Wilczopolska), 
rzut ziemniakiem (wygrali woj. święto-
krzyskie i Sławomir Malanowski), kręgle 
(woj. świętokrzyskie i Andrzej Cywiński), 
przenoszenie partnera na plecach na odle-
głość 30 m (woj. mazowieckie), strzelanie 
z wiatrówki (woj. podkarpackie i indywi-

dualnie Edward Buczak) i rzut granatem 
– wygrał Józef Wisz z woj. podkarpackiego. 
Jak zwykle pojedynki sportowe wyzwalały 
dużo emocji, każdy chciał spróbować swych 
sił, dzieci dopingowały rodziców, a rodzice 
dzieci.

Klasyfikację województw wygrało woj. 
podkarpacie, przed mazowieckim i pod-
laskim.

Organizatorzy przygotowali także bogaty 
program krajoznawczo-turys tyczny. Uczest-
nicy zwiedzili zamek w Kra siczynie – jeden 

z najpiękniejszych zabytków renesansu w 
Polsce, miasto Przemyśl – pełne pięknych 
kamienic, urokliwych uliczek, kościołów i 
klasztorów, w tym Kopiec Tatarski – sym-
bol miasta taki jak PKiN w Warszawie 
czy wieża Eiffla w Paryżu, a ponadto bar-
dzo tajemniczy i Muzeum Fort XII Werner 
Twierdzy Przemyśl – największej po Verdun 
i Antwerpii, to 45-kilometrowe pasmo 
kilkudziesięciu for tów wokół Przemyśla 
oraz w granicach samego miasta, Kalwarię 
Pacławską – na szczycie góry znajdu-
je się klasztor franciszkanów, Hutę Szkła 
Artystycznego i Gospodarczego Sabina w 
Rymanowie, której właścicielem jest pan 
Henryk Rysza. Huta powstała w 1996 roku, 
początkowo miało to być niewielkie studio 
artystyczne, ale wyroby pana Henryka tak 
się spodobały klientom polskim i zagra-
nicznym, że zrobiło się z tego całkiem duże 
przedsięwzięcie. W ostatnich latach jako 
projektant tych niesamowitych wyrobów 
dołączył do ojca syn Rafał, wnoszą nowe 
spojrzenie na szkło.

Część uczestników miała jeszcze siły by 

zwiedzić Skansen w Sanoku i zdobyć szlak 
„Czy zobaczymy Tatry”, który wiedzie bar-
dzo atrakcyjną widokowo trasą z Rymanowa 
Zdroju przez Kopę i Przymiarki do Iwonicza 
Zdroju.

Wieczorami długo dyskutowano o miej-
scach, które zwiedzano. Wiele osób twier-
dziło, że warto tu wrócić już prywatnie, 

by zobaczyć więcej. Swoją wiedzą naby-
tą na tych wyprawach uczestnicy mogli 
się pochwalić biorąc udział w konkursie. 
Wygrali go Jolanta Matejska (woj. podkar-
packie), Wacław Słomkowski (woj. lubel-
skie) i Anna Steckiewicz (woj. świętokrzy-
skie). Autorem pytań konkursowych był 
Zygmunt Mularz, pilot i przewodnik, czło-
nek GKR RG KZ LZS.

Uroczystego zamknięcia imprezy doko-
nała Helena Koziej i Józef Krzywonos. 
Puchary, medale, regionalne kosze wikli-
nowe, koszulki okolicznościowe i nasz 
„Śpiewnik” oprócz wyżej wymienio-
nych wręczali uczestnikom także Iwona 
Kusińska-Kania, Andrzej Matejski i 
Zy gmunt Mularz.

Puchar dla Najaktywniejszej Rodziny 
otrzymała reprezentacja woj. małopolskiego, 
a nagrodę pocieszenia dla Najaktywniejszej 
Rodziny Wielopokoleniowej rodzina 
Wilczopolskich, Rydzów, Ambrochowiczów.

Opuszczaliśmy Bieszczady, wiedząc że tu 
na pewno wrócimy.

Bieszczady i Pogórze Karpackie wczoraj i dziś
Ogólnopolskie rozgrywki rodzinne LzS
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Ponad 200 osób z 9 wo je wództw (ku ja ws-
ko-pomor skie, mazowieckie, ma ło    pol  skie, 
lubelskie, podlaskie, łódzkie, war mińsko-
mazur skie, opolskie, świę to krzy s kie) spo-
tkało się w podwarszawskiej Jabłonnie na 
dwudniowym turnieju spor towym (8-9 
grudnia) pn. „Wybieramy sport”. Został 
on zorganizowany w bły-
skawicznym tempie, jako 
zadanie dodatkowe, nie 
objęte tegorocznym pla-
nem. Był to swoisty prezent 
mikołajkowy Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, które 
ogłosiło w listopadzie do-
datkowy konkurs ofert – 
zostaliśmy jedną z organi-
zacji pozarządowych, która 
go wygrała. Czasu na orga-
nizację imprezy było mało, 
ale mieliśmy z góry upa-
trzone i sprawdzone miej-
sce na jego lokalizację, oraz 
dobrego współorganizatora czyli LKS Lotos 
Jabłonna. Pomoc przy przeprowadzeniu im-
prezy zaoferowali też jako wolontariusze 
uczestnicy naszego niedawnego szkolenia 
pn. „Czas wolny na sportowo”. No, i oczywi-
ście tytaniczną pracę i zaangażowanie Iwony 

Kusińskiej-Kani. Dziękujemy ci! Dodajmy, 
że turniej ten w pierwszej kolejności był ad-
resowany do laureatów Konkursu Ministra 
Sportu i Turystyki pn. „Obierz kurs na Or-
lika” a także pracowników i działaczy LZS 
oraz ich rodzin. Szczerze mówiąc zaskoczeni 
byliśmy ilością zgłoszeń. Wszystkich uczest-
ników na mikołajkowym turnieju powitał 
Wacław Hurko, wiceprzewodniczący RG 
KZ LZS.

Jak zwykle program był niezwykle bogaty, 
oprócz zawodów sportowych uczestnikom 
zaproponowano ciekawy program tury-
styczny. Było w czym wybierać. Jedna grupa 
udała się na zwiedzanie pod opieką prze-
wodnika Stadionu Narodowego. To duża 
frajda nie tylko dla kibiców piłki nożnej, a 

uzyskanie biletów wstępu 
na ten obiekt graniczy z 
cudem. Nic dziwnego, że 
szczęściarze, którzy byli na 
stadionie godzinami opo-
wiadali tym, którzy się „nie 
załapali” o swoich wraże-
niach. Druga grupa także 
z przewodnikiem zwiedziła 
Zamek Królewski, a trzecia 
Pałac Kultury i Nauki – był 
wjazd na 30 piętro, niestety 
widoczność była kiepska 
i doskwierał mróz, ale te 
niedogodności szybko po-
szły w zapomnienie, m.in. 

dzięki przewodniczce oprowadzającej grupę 
po „pałacowych” salach, która oprócz dat i 
historii opowiadała anegdoty i sypała jak z 
rękawa ciekawostkami. Wszystkie grupy 
spotkały się na Placu Zamkowym, pod świą-
teczną choinką. Zachwytom na iluminacją 
Warszawy nie było końca, szczególnie podo-
bał się ona dzieciom. Uczestnicy odwiedzili 
także staromiejski jarmark świąteczny.

W turnieju sportowym rozegrano 11 kon-
kurencji. Wystartowało w nim 9 drużyn wo-
jewódzkich i drużyna złożona z pracowni-
ków Biura KZ LZS, ich rodzin oraz naszych 
wolontariuszy. Grano w warcaby, układa-
no puzzle, rozegrano mecze piłki nożnej i 
siatkówki kobiet i mężczyzn, był mini golf, 

wyścig krasnali i konkurencje celnościowe – 
rzuty „na kijek”, do kosza i woreczkiem do 
celu, a także konkurs skoków. Klasyfikację 
końcową wygrało woj. kujawsko-pomorskie, 
przed łódzkim i mazowieckim, reprezento-
wanym przez LKS Lotos Jabłonna.

Dla dzieci przygotowano osobne kon-
kursy sprawnościowe dostosowane do ich 
wieku i możliwości, które zaplanował i prze-
prowadził Mariusz Krzemiński, który także 

wcielił się w Świętego Mikołaja i przyniósł 
worek prezentów. Okrzykom radości na-
szych małych uczestników nie było końca.

Gośćmi imprezy byli: Grażyna Felczak, 
przedstawicielka Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki i Tadeusz Rokicki, zastępca wójta 

gminy Jabłonna. Oni też wspólnie z Wa-
cławem Hurko wręczali medale i puchary. 
Dołączyła do nich Małgorzata Kowalska, 
prezes LKS Lotos Jabłonna, nasza współor-
ganizatorka. Każdy z uczestników otrzymał 

specjalnie wydrukowany na tę imprezę ka-
lendarz na 2013 rok i koszulkę z logiem im-
prezy.

Ktoś kiedyś powiedział, że czasami rzeczy 
nie zaplanowane najlepiej wychodzą – to 
stwierdzenie sprawdziło się i tym razem.

Wybieramy sport

Ogólnopolski Międzypokoleniowy Mikołajkowy Turniej Sportowy LZS



g r u d z i e ń  2 0 1 218

916 zawodniczek i zawodników z 7 
województw wzięło udział w festiwalu 
biegowym w Wolborzu. Finał Centralny 
XVII Ogólnopolskich Biegów Przełajowych 
Zrzeszenia LZS odbył się 6 października 
2012 r. na stadionie TS Szczerbiec oraz na 
terenie parku ZSRCKU. W otwarciu i w 
dekoracji zwycięzców brali udział m.in.: 
Wacław Hurko – z-ca przewodniczącego RG 
Krajowego Zrzeszenia LZS, Marek Mazur – 
przewodniczący Sejmiku Woj. Łódzkiego i 
WZ LZS w Łodzi, Hironim Hubar – z-ca 
dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki w łódzkim urzędzie 
marszałkowskim, Grzegorz Adamczyk, 
wicestarosta powiatu piotrkowskiego oraz 
Elżbieta Ościk – burmistrz Wolborza.

Organizatorem imprezy było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Łodzi oraz Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Piotrkowie Trybunalskim.

Zawody dofinansowało Ministerstwo 

Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski 
w Łodzi.

Zwycięzcy poszczególnych biegów otrzy-
mali medale (do 3 miejsca), dyplomy i 
nagrody rzeczowe (do 6 miejsca) a w klasy-
fikacjach drużynowych wręczono puchary 
(do 6 miejsca).

W sumie odbyło się 16 biegów. W kate-
gorii chłopcy, rocznik 2002 i młodsi wygrał 
Adrian Mazur SP Krze mie niewice, wśród 
dziewcząt w tej kategorii wiekowej najszyb-
sza była Aniela Szewczyk MLKS Zduńska 
Wola. Biegi w kategorii rocznik 2001 wygra-
li Kacper Gos MLUKS Rawa i Wiktoria 
Konieczna MGLKS Zelów, z rocznika 2000 
najlepsi byli Wiktor Wachowski MULKS 
MOS Sieradz i Karolina Konigsman 
SP Płóczki Górne, z rocznika 1999 – 
Krystian Mleczko MLUKS Tarnów i Łucja 
Wiktorowicz Pegaz Opoczno, kolejny 
rocznik to 1998/7 – zwycięzcy Mateusz 
Borkowski LKB Rudnik i jego koleżanka 

klubowa Agnieszka Filipowska, rocznik 
1996/5 – wygrali Aleksander Kuśmierz 
MKS Agros Chełm i Żaneta Adamczyk 
LUKS Boguszyce, rocznik 1994/3 – naj-
lepsi Maciej Nitka MULKS MOS Sieradz 
i Patrycja Bujnicka MLKS Ostróda, rocz-
nik 1992 i starsi – Sergiej Fiskowicz i Lila 
Fiskowicz LKB Rudnik.

Klasyfikacja zespołowa: 1. LZS Rozprza, 
2. MG LKS Zelów, 3. LUKS Boguszyce, 
4. MULKS MOS Sieradz, 5. LZS Łęki 
Szlacheckie, 6. MLUKS Tarnów

Klasyfikacja wojewódzka:1. Łódzkie, 2. 
Świętokrzyskie, 3. Lubelskie, 4. Małopolskie, 
5. Dolnośląskie, 6. Warmińsko-Mazurskie, 
7. Mazowieckie.

W słoneczną sobotę 20 października 2012 
roku w centrum Lipinek stanęło do biegu 
w różnych kategoriach wiekowych 176 
zawodników, którzy swym udziałem w tej 
jednej z największych tego typu imprez w 
regionie pragnęli uczcić pamięć Kazimierza 
Świerzowskiego – sportowca, nauczyciela, 
trenera, wychowawcy oraz animatora 
sportu w Lipinkach. Zmarł dokładnie 8 
lat temu – 20 października 2004 roku. 
Pałeczkę trenera i organizatora sportu 
w Lipinkach przejął po nim jego brat 
Tomasz i to z jego inicjatywy organizo-
wany jest ten bieg.

Biegowe święto rozpoczęło się od 
startu najmłodszych, którzy swoją trasę 
mieli w zabytkowym parku. Następnie 
na trasę biegu głównego wyruszyli starsi 
zawodnicy. 

Juniorzy i kobiety mieli do pokonania 
dystans 5 km, natomiast seniorzy 10 km.

W biegu na 10 km najlepszy okazał się 
Jakub Burghardt. Wśród kobiet triumfo-
wała Anna Wojna reprezentująca ULKS 
Lipinki. W kategorii juniorów szans rywa-
lom nie dał Szymon Kulka z ULKS Lipinki. 

Jedną z atrakcji był bieg małżeńskich par, 
których czas liczono łącznie – wystartowało 
ich 9. Najszybciej trasę pokonali Katarzyna 
Kwoka i Jakub Burghardt. 

Na uroczystym otwarciu biegu obecni 
byli: prezes ULKS Lipinki Bożena Bubniak-
Sroka, radny wojewódzki Paweł Śliwa, 

burmistrz Gorlic Witold Kochan, 
radni gminy Lipinki  Jak zwykle nie 
zabrakło rodziców ś.p. Kazimierza 
Świerzowskiego. 

P.S. 9 grudnia nadeszła z Budapesztu 
radosna wiadomość. Szymon Kulka 
zdobył złoty medal 19. Mistrzostw 
Europy w Biegach Przełajowych 
samotnie przekraczając linię mety w 
biegu juniorów na dystansie 6 kilome-
trów.

Fot. Aleksander Gucwa

XVII Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe LZS 
Wo l b ó r z  2012

VI Bieg Uliczny im. Kazimierza Świerzowskiego  
w Lipinkach
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Po raz siódmy, 5 grudnia 2012 roku w 
hali Gimnazjum im. Kazimierza Ja gie lloń-
czyka w Trąbkach Wielkich, rozegrano 
Mikołajkowy Turniej w Piłce Halowej Dzie-
wcząt rocznik 2000 i młodsze o Puchar 
Przechodni Prezesa Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Trąbkach Wielkich. Hasłem prze-
wodnim tegorocznego turnieju było „Gramy 
nie zażywamy”.

Organizatorami turnieju byli: Szkoła 
Podstawowa im. Marii Kownackiej w Kło-
dawie, Gminne Zrzeszenie LZS, Wójt 
Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Pro blemów Alkoholowych, GOKSiR i Gim-
nazjum w Trąbkach Wielkich. W trakcie 
uro czystego otwarcia turnieju Prze mysław 

Sautycz wręczył Ewie Buga z SP Sobowidz 
medal „Zasłużony dla Sportu Szkol nego” 
przyznany przez WZ SZS w Gdańsku, 
natomiast prezes GZ LZS Roman Zielke 

przekazał plakietkę informującą, że 
puchar przechodni byłego prezesa 
GZ LZS Jana Trofimowicza za zwy-
cięstwa w latach 2009-2011 zdobyła 
na własność Szkoła Podstawowa im. 
Kune gundy Pawłowskiej w Trąbkach 
Wielkich. Puchar i plakietkę odebrała 
Aleksandra Bielawa.

Do turnieju zgłosiły się wszystkie repre-
zentacje dziewcząt ze szkół podstawowych z 
terenu gminy. Po rozegraniu meczów w sys-
temie każdy z każdym turniej wygrały dziew-
częta ze SP Sobowidz, kolejne miejsca zajęły 
drużyny SP Mierzeszyn, SP Trąbki Wielkie, 
SP Kłodawa, SP Czerniewo. W rywaliza-
cji o tytuł „królowej strzelców” zwyciężyła 
Julia Willner z SP Sobowidz, która strze-
liła cztery bramki. Najwszechstronniejszą 
zawodniczką wybrano Aleksandrę Sildatk 
z Czerniewa. Najlepszą bramkarką została 
Paulina Mączyńska z SP Sobowidz. 

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, okolicznościowe puchary 40-lecia 
GZ LZS w Trąbkach Wielkich, medale oraz 
sprzęt sportowy. Wyróżnione zawodniczki 
otrzymały dyplom i upominek w postaci 
sprzętu sportowo-turystycznego. Nagrody 

wręczali wójt Błażej Konkol, prezes GZ LZS 
Roman Zielke, dyrektor GOKSiR Leszek 
Orczykowski oraz nauczyciel wf Tomasz 
Tandek z SP Kłodawa. Gromkie brawa za 
wzorowe i sprawne sędziowanie turnieju 
od uczestniczek otrzymał sędzia główny 
Sławomir Kusaj z miejscowego GOKSiR.

W siedmioletniej historii mikołajkowego 
turnieju dziewcząt czterokrotnie zwyciężały 
drużyny z SP Sobowidza i wyprzedzają SP 
Trąbki Wielkie, które zwyciężyły trzykrotnie. 

ekempa

18 listopada 2012 r. na sali sportowej szko-
ły podstawowej w niewielkiej miejscowości 
Przylesie, położonej w województwie opol-
skim, odbyły się III Otwarte Integracyjne 
Mistrzostwa Województwa Opolskiego w 
Wyciskaniu Sztangi Leżąc Klasycznym, bez 
używania koszulek wspomagających. Do 
rywalizacji w nich przystąpiło 67 osób, w 
tym 11 kobiet i 56 mężczyzn.

Głównym organizatorem zawodów było: 
Gminne Zrzeszenie LZS w Olszance wspól-
nie z Sekcją Sportów Siłowych Pogorzela, 

Polskim Związkiem Kulturystyki, Fitness i 
Trójboju Siłowego w Warszawie, Woje wódz-
kim Zrzeszeniem LZS w Opolu Gmin nym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Ol szan-
ce, Wojewódzkim Zrzeszeniem Sportowym 
Niepełnosprawnych „Start” Wrocław.

W uroczystym otwarciu zawodów uczest-
niczyli przedstawiciele władz samorządo-
wych powiatu brzeskiego. Zawody otworzył 
inicjator i główny organizator mistrzostw 
Dariusz Ilów.

W kategorii zawodniczek niepełnospraw-
nych wygrała Małgorzata Tomczyk, wśród 
zawodników niepełnosprawnych najlepszy 
był Jakub Tokar.

Najwięcej emocji budził start dwóch 
zawodników niepełnosprawnych Mariusza 
Tomczyka i Sławomira Szymańskiego 
wspól nie z zawodnikami pełnosprawny-
mi (obaj spełniają wymogi ustanowione 
przez IPF). Tomczyk wygrał swoją kategorię 

wagową, Szymański był drugi. To nie koniec 
sukcesów tych zawodników – po podlicze-
niu wyników na najlepszego zawodnika w 
klasyfikacji open okazało się, że zdecydowa-
ne zwycięstwo odniósł Mariusz Tomczyk, a 
drugi był Sławomir Szymański. Największy 
ciężar podczas tych zawodów, 230 kg, pod-
niósł Artur Kiczuk.

Sekcja Sportów Siłowych LZS Pogorzela-
Olszanka obchodzić będzie w 2013 roku 
15-lecie swojego istnienia. Jej założycielem i 
trenerem jest Dariusz Ilów.

Wieści z Wojewódzkich zrzeszeń LzS
pomorskie/opolskie

Mikołajkowy turniej piłki nożnej dziewcząt w Trąbkach Wielkich

III Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego  
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 



Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

KRAJOWE ZRZEsZEniE LudOWE ZEspOŁy spORtOWE

01-220 Warszawa, ul. s. Krzyżanowskiego 46A, tel. (22) 631 82 64, 631 99 19, tel./fax 631 77 03;  
e-mail: lzs@lzs.pl; www.lzs.pl

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

dziękuje wszystkim działaczom, wolontariuszom, pracownikom,  
Ministerstwu Sportu i Turystyki za współpracę w 2012 roku

Zapraszamy do wspierania działalności  
Ludowych Zespołów Sportowych w 2013 roku


