
Wydawca: Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. 
Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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W kon kur sie mo gły uczest ni czyć jed nost
ki z  oso bo wo ścią praw ną pro wa dzą ce sta
tu to wą dzia łal ność w  za kre sie upo wszech
nia nia kul tu ry fi zycz nej i  spor tu wśród 
dzie ci i  mło dzie ży: klu by spor to we (np. 
UKS, ULKS, ULPKS, LKS), sto wa rzy sze nia 
spor to we, związ ki sto wa rzy szeń spor to wych 
szcze bla gmin ne go. Moż na by ło zgła szać 
do kon kur su pro jek ty im prez spor to wo r
ekr eacy jnych, fe sty nów, tur nie jów – rów
nież o  cha rak te rze ro dzin nym i  in te gra
cyj nym, pro mu ją ce ak tyw ny wy po czy nek 
i wy ko rzy stu ją ce edu ka cyj ne, wy cho waw cze 
i proz dro wot ne war to ści spor tu oraz słu żą ce 
or ga ni zo wa niu cza su wol ne go dzie ci i mło
dzie ży. Pro jek ty te mia ły tak że pro mo wać 
ist nie ją ce obiek ty spor to we i  te po wsta ją
ce w  ra mach pro gra mów in we sty cyj nych 
Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki. Wszyst kie 
im pre zy mu sia ły się od być od kwiet nia do 
koń ca wrze śnia 2009 ro ku. 

Pierw
szej oce nie 
zgło szo ne 

im pre zy 
pod da ne 

zo sta ły 
w wo je wódz twach – w każ dym z wo je

wództw ko mi sje kon kur so we wy bra ły 
dwie naj lep sze ini cja ty wy. We szły one do 

fi na łu ogól no pol skie go. Tu za ję ła się ni mi 
Ko mi sja Kra jo wa, któ ra ob ra do wa ła pod 

prze wod nic twem RomanaJagielińskiego, 
prze wod ni czą ce go RG KZ LZS. Po nad
to w skład Ko mi sji wcho dzi li: Tadeusz

Rożej, przed sta wi ciel Mi ni ster stwa Spor tu 
i Tu ry sty ki, ElżbietaSkalimowska, zca 

prze wod ni czą ce go Ko mi sji Upo wszech nia
nia, AntoniPolkowski, wójt gmi ny Ełk, 

AndrzejChrząstowski, wójt gmi ny Wierz
bi ca, ZbigniewOlkowicz, prze wod ni czą cy 

Ko mi sji Tu ry sty ki i RyszardChustecki, 
prze wod ni czą cy Ko mi sji Spor tu. Po burz li
wych ob ra dach usta lo no wy ni ki kon kur su, 

któ re pu bli ku je my po ni żej. 
Ge ne ral nie, ten pierw szy te go ty pu kon

kurs, na le ży uznać za nie zwy kle uda ny. 
W sumiedokonkursuzgłosiłysię164jed
nostki organizacyjne z  całej Polski. Zor
ganizowały one, we wspomnianym wyżej
okresie, 541 imprez sportoworekreacy
jnych,w którychudziałwzięłoponad100
tysięcyosób. Or ga ni zo wa no li gi w po szcze
gól nych spor tach, tur nie je so łectw i po wia

tów, im pre zy spor to we dla nie peł no spraw
nych, pik ni ki ro dzin ne, za wo dy dla przed
szko la ków, raj dy ro we ro we i pie sze, spły wy 
ka ja ko we, aka de mie pił kar skie. Bo gac two 
form by ło nie sa mo wi te, a  in wen cja or ga
ni za to rów prze ogrom na. Kon kurs wy zwo
lił w  dzia ła czach zrze szo nych w  róż nych 
ogni wach Lu do wych Ze spo łów Spor to wych 
nie spo ty ka ną do tąd ener gię. W or ga ni za cję 
każ dej nie mal im pre zy włą czy ły się sa mo
rzą dy lo kal ne, bez ich po mo cy wie le cen
nych spor to wych ini cja tyw nie uj rza ło by 
świa tła dzien ne go. Or ga ni za to rów na le ży 
tak że po chwa lić za to, że przy go to wa li zna
ko mi te spra woz da nia ob ra zu ją ce ogrom ich 
pra cy – wszyst ko by ło świet nie udo ku men
to wa ne w  po sta ci zdjęć i  fil mów. Nie któ re 
spra woz da nia, szcze gól nie al bu my, to pe reł
ki gra ficz ne. Za dba no tak że o na gło śnie nie 
wie lu im prez w  lo kal nej, a  na wet ogól no
pol skiej pra sie, ra dio i  te le wi zji. Za pew
ne te do świad cze nia z  pierw sze go kon kur
su zo sta ną przez Kra jo we Zrze sze nie LZS 
i  Mi ni ster stwo Spor tu i  Tu ry sty ki głę bo ko 
prze my śla ne... 

Pierw sze miej sce to na gro da w wy so ko ści 
35 tys. zł na za kup sprzę tu spor to we go, dru
gie war te jest 30 tys. zł, trze cie – 25 tys. zł, 
czwar te – 20 tys. zł, pią te – 15 tys. zł, szó ste 
– 12 tys. zł, miej sca od siód me go do dzie sią
te go – 10 tys. zł. Wszy scy po zo sta li fi na li ści 
otrzy ma ją po 7 tys. zł. 

A teraz pora by przyjrzeć się bliżej za
co finaliści Konkursu „Karol” otrzymali
nagrody. 
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Spotkamy się w Soczi, Panie Prezesie! Nie otrzyma Pan akredytacji,  
to prawda, ale... przemycimy Pana w naszych sercach.

Te słowa napisała Justyna Kowalczyk w specjalnym liście, który odczytano na pogrzebie szefa PKOl 
Piotra Nurowskiego, który 10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod 
Smoleńskiem. W czasie rocznicowych uroczystości w Katyniu miał złożyć wieniec od Polskiej Rodziny 
Olimpijskiej na grobach naszych olimpijczyków zamordowanych w katyńskim lesie. 

Piotr Nurowski urodził się w 1945 roku w Sandomierzu. W 1967 ukończył studia na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przez krótki czas był sprawozdawcą sportowym w Polskim Radiu. 
W 1972 r. został wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki ds. młodzieżowowychowawczych. Rok później jako naj
młodszy na świecie szef narodowego związku sportowego został wybrany prezesem PZLA. Tę funkcję pełnił do 1976 oraz w 
latach 1978–1980.

W latach 80. ubiegłego wieku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był m.in. pierwszym sekretarzem w amba
sadzie w Moskwie, pracował w Departamencie Azji, Afryki i Australii MSZ oraz był radcą ambasady w Rabacie (Maroko).

Po 1991 roku związał się z Zygmuntem Solorzem i zajął się działalnością biznesową w jego spółkach. W latach 1991–1992 
dyrektor biura handlowego spółki Solpol. W 1992 zaangażował się w tworzenie stacji telewizyjnej Polsat, w latach 1992–1998 
członek Zarządu Polskiej Telewizji Satelitarnej Polsat S.A. Później członek Rady Nadzorczej Telewizji Polsat S.A. Pełnił również 
funkcję prezesa Zarządu Elektrimu. 

W lutym 2005 został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcję tą pełnił społecznie – nie 
pobierał za nią wynagrodzenia. Pod jego wodzą polski ruch olimpijski święcił znaczne sukcesy. Na Igrzyskach Olimpijskich w 
Pekinie nasi reprezentanci zdobyli 10 medali. W tym roku, w Vancouver podczas zimowej olimpiady wywalczyli sześć krąż
ków, tylko o dwa mniej niż przez poprzednie 86 lat. To najlepszy wynik w historii naszego sportu.

16 kwietnia 2010 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany został 
w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 

Jest! Złoto! 38 lat czekaliśmy, brawo Justyna!!! – krzyczał i skakał jak małe dziecko nieco ponad miesiąc przed katastrofą. 
Kochał sport, uwielbiał o nim rozmawiać, był otwartym, pogodnym człowiekiem. Tak o zmarłym tragicznie w Smoleńsku 
szefie PKOL mówią wszyscy jego przyjaciele i znajomi. Był wspaniałym kompanem, towarzyskim dyplomatą, koneserem wina 
i co najważniejsze, naprawdę wielkim, niekoniunkturalnym pasjonatem sportu – napisał o Nurowskim jego przyjaciel Marian 
Kmita z Polsatu. 

Cześć Jego pamięci!

Jeżeli przeżyć swój czas, to tylko pamiętając ludzi mądrych i bliskich,  
krajobrazy piękne i słoneczne, chwile szczęśliwe i niosące nadzieję…

Te słowa powtarzał i według nich żył RYSZARD KUJAWA. Wspaniały nauczyciel, oddany pedagog 
i pełen zapału trener, ale przede wszystkim i nade wszystko cudowny człowiek, na spotkanie, z którym 
zawsze warto było czekać.

Tymi słowami w zimny, lutowy dzień 2010 roku pożegnaliśmy prawdziwego przyjaciela, który zostawił 
trwały ślad nie tylko w pamięci ludzkiej. Jego życie to klarowne dzieło: pasji, ambicji i oddania. 

Był absolwentem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w latach 19622001 pra
cował jako nauczyciel kultury fizycznej i przysposobienia obronnego w szkołach rolniczych w Mieszkowicach, Szczecinie Dąbiu 
i Stargardzie Szczecińskim.

W swoim życiu zawodowym pełnił wiele funkcji: nauczyciela, trenera piłki ręcznej, metodyka, działacza LOKu, kierownika 
klubu sportowego LKS Juwenia w Szczecinie Dąbiu i przewodniczącego szkolnej komisji do spraw kultury fizycznej i sportu przy 
Zachodniopomorskim Zrzeszeniu LZS w Szczecinie.

To właśnie w okresie kierowania klubem Juwenia i przewodniczenia komisji przez Ryszarda Kujawę szczecińscy sportowcy 
spod znaku LZS odnosili największe sukcesy ze zwycięstwami w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkół Rolniczych LZS w 
Bydgoszczy w 1977 oraz Koszalinie w 1979 roku.

Prowadzone przez niego sekcje piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej dziewcząt w klubie LKS Orkan Stargard Szczeciński należały 
do wiodących w województwie i liczących się w kraju.

Dla swoich kolegów i wychowanków zawsze był wzorem człowieka oraz mistrzem w godnym i cierpliwym pokonywaniu codzien
nych trudności.

Jego dokonania zostały docenione. Uhonorowano go licznymi nagrodami i odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Edukacji Narodowej, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotą Odznaką „Zasłużony 
Działacz LZS”, oraz odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.

Rysiu, odszedłeś od nas, ale ciągle będziesz w naszej pamięci!

Koleżanki i Koledzy z Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS w Szczecinie.

Pożegnania

Piotr Nurowski

Ryszard Kujawa



Tytakżemożeszzostaćmistrzem
W ramach projektu, który nosił tytuł 

„Ty także możesz zostać mistrzem”, od 
2  kwietnia do 27 września 2009 roku 
zorganizowali 35 imprez sportowych, 
w  których uczestniczyło ponad 2000 osób, 
a  zmagania zawodników obserwowało 
około 5 tys., widzów. Jak piszą organizatorzy 
– dali wszystkim młodym mieszkańcom 
Gilowic możliwość rozpoczęcia kontaktu 
ze sportem, a  tym którzy już trenują 
okazję do szerokiej rywalizacji i  pokazania 
swoich umiejętności. Ostatnią imprezą był 

Sztafetowy Bieg Papieski „Biegniemy dla 
Ciebie Ojcze Święty” na dystansie 9632 
metrów – tyle dni trwał pontyfikat Jana 
Pawła II. 

Dzieci i  młodzież z  Gilowic mogła 
rywalizować w  wielu dyscyplinach, 
zorganizowano także zawody dla 
dzieci niepełnosprawnych (w formie 
integracyjnej) oraz turystyczne pod hasłem 
„Na szlakach Jana Pawła II”. Jakie zawody 
przeprowadzono? W  ramach imprezy po 
nazwą „Szukamy młodych talentów” odbyły 
się trzy konkursy skoków narciarskich na 
igielicie (miały charakter międzynarodowy), 

pod hasłem „Z podwórka na stadiony” odbyły 
się turnieje piłki nożnej. Rywalizowano 
także na boiskach do siatkówki, przy 
tenisowych stołach, bito rekordy Gilowic 
w  pchnięciu kulą, najmłodsi sportowcy 
Gilowic biegali i  skakali. Przygotowano 
szereg imprez dla osób niepełnosprawnych, 
które pozwoliły wyłonić uczestników na 
Ogólnopolskie Igrzyska LZS w  Opolu 
oraz blok imprez masowych jak rodzinny 
piknik czy wakacyjny festyn sportowo
rekreacyjny. Nie zapomniano o  turystach, 
dla których zorganizowano wycieczki 
i  rajdy. Zorganizowano także spotkanie 
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Konferencja Szkoleniowa Zrzeszenia LZS 
Społeczna rola sportu

Dokończenie na str. 4

Prof.AnnaGizaPoleszczuk:
– W Polsce przestaliśmy dostrzegać, że 

obywatelskość i postawy społeczne buduje 
się przede wszystkim przez realne działania, 
w tym przez sport. Bowiem sport to nie jest 
tylko kwestia tego, że będziemy mieli proste 
kręgosłupy i być może będziemy żyć dłużej 
w dobrym zdrowiu. Przestaliśmy dostrzegać 
coś, co jeszcze przed wojną było dla wszyst-
kich oczywiste, że sport jest wielką szkołą i 
wielką sztuką życia społecznego. Że właśnie 
poprzez sport uczymy się tego, co jest fun-

damentem współpracy i współdziałania we 
wszystkich sferach życia. Uczymy się dzia-
łać zespołowo, uczymy się tego, że wygrana 
zespołu jest ważniejsza niż osobiste ambicje. 
Uczymy się negocjować z innymi, uczymy się 
przegrywać. I uczymy się wygrywać, co jest 
ogromną sztuką, bo trzeba wygrać tak żeby 
nikogo nie upokorzyć i nie wykorzystać zwy-
cięstwa przeciwko innym. 

 Nie jest rzeczą przypadku, że np. w Stanach 
Zjednoczonych, które uchodzą za wzór cnót 
obywatelskich sport jest czymś niezwykle 
istotnym. Czasem śmiejemy się, że tam w 
szkole wystarczy dobrze grać w baseball i 
otrzymać promocję do następnej klasy. Ale 
z drugiej strony – jaką rolę odgrywają tam 
trenerzy? To niemal bohaterowie narodowi 
lokalnych społeczności, a książki przez nich 
napisane to światowe bestsellery, bo dotyczą 
właśnie tego, jak sprawić żeby ludzie potrafili 
lepiej razem działać, lepiej razem współpra-
cować. One uczą i pokazują, jak ważne jest to 
żebyśmy potrafili uczyć się z własnych błędów, 
patrzeć wstecz i mówić: – dobrze, to robię źle i 
w tym powinienem się poprawić. 

 Na zakończenie swojej wypowiedzi 
pani profesor stwierdziła: – Mam nadzie-
ję, że nasze dzisiejsze spotkanie to począ-
tek, dobry początek współpracy pomiędzy 
Uniwersytetem Warszawskim i waszym 
Zrzeszeniem. Mam także nadzieję, że dzięki 
przygotowaniom do organizacji EURO 2012 
o problemach sportu i to nie tego wyczynowe-
go, będzie się wreszcie poważnie dyskutować.

Pani profesor wraz z wymienionym wyżej 
zespołem kieruje „Projektem Społecznym 
2012”. Jednym z jego celów jest poznanie 
„sportowej codzienności” Polaków. Zespół 
przeprowadził badania, w których intereso
wał się m.in. czynnikami, które sprawiają, 
że zwykli ludzie angażują się w sport i rekre
ację, barierami, które im w tym przeszkadza
ją, motywami, które pozwalają im wytrwać 
w aktywności sportowej, korzyściami indy
widualnymi i społecznymi wynikającymi z 
uprawiania sportu amatorskiego. Autorzy 
badań zanim przedstawili ich wyniki i 
wnioski z nich płynące podkreślili, że – ich 
zdaniem – sport, rekreacja i nawyki proz
drowotne są tematami kluczowymi z punk
tu widzenia modernizacji Polski i zdrowia 
publicznego, jednocześnie są to tematy dra
matycznie zaniedbane zarówno w deba
cie publicznej, jak i badaniach naukowych. 
Sportniejesttematempoważnejpublicz
nejdebaty,nawetwkontekścieorganizo
wanych przez Polskę Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej. Wolimy mówić o powsta
jącej infrastrukturze transportowej, a nie 
dostrzegamy tego, że sport może być szansą 
dla społecznego rozwoju Polski. A oto ich 
przemyślenia o sporcie oparte o ankiety i 
rozmowy przeprowadzone z uczniami, tre
nerami, nauczycielami i zawodnikami.

Sport określany jest jako swoista kuź
nia cnót osobistych i społecznych. Choć 
doświadczenia związane ze sportem są (glo
balnie) bardzo pozytywne dla wszystkich 
w niego zaangażowanych, są one niestety 
wciąż udziałem niewielkiej części polskiego 
społeczeństwa. Z badań wynika, że odse
tekSzwedówiFinówwwiekupowyżej65
latpodejmującychjakąkolwiekaktywność
fizyczną jest wyższy, niż w przypadku

polskich 25latków. Z czego to wynika? 
Przyczyn jest kilka. W Polsce sport nie 
cieszy się szczególnym uznaniem. Na sport 
patrzymy w sposób ułomny, zredukowany. 
Dostrzegamy jego wybrane aspekty, ale nie 
widzimy jego głębszego znaczenia. Wysiłek 
fizyczny kojarzy się nam z odchudzaniem, 
rozrywką i czymś co jest łatwiejsze niż 
wysiłek umysłowy. Jednak doświadczenia 
osób uprawiających sport zupełnie temu 
zaprzeczają. 

Aktywność fizyczna wymaga siły i potu, 
ale również inteligencji, hartu ducha. Trud 
fizyczny stwarza jedność duszy i ciała, o 
czym wiedziano już w starożytności. Mimo 
to przyjęło się uważać, że sport i roz
wój intelektualny nie idą w parze. Sport 
i nauka nie muszą się jednak wykluczać, 
zwłaszcza jeśli myśli się nie o sporcie zawo
dowym, ale o rekreacji. Mało tego, często 
aktywność sportowa i sukcesy w sporcie 
– idą w parze. Zdaniem nauczycieli wycho
wania fizycznego, najsprawniejsi są często 
ci, którzy mają też dobre oceny z innych 
przedmiotów. W Polsce jednak wychowanie 
fizyczne jest traktowane po macoszemu. 
A przecież podczas tych lekcji dziecko prze
żywa pierwsze doświadczenia pokory, to na 
nich można odczuć jak smakuje sukces, a co 
znaczy przegrana. Na lekcjach wychowania 
fizycznego uczymy się polegać na sobie 
nawzajem, traktować serio zarówno słab
szych, jak i silniejszych od nas.

Sporttotakżeobszar,wktórymmłody
człowiek musi się zmierzyć ze swoimi
kompleksami – ze swoim ciałem, dojrze
waniem, z biologiczną i fizjologiczną stroną 
człowieka.

Nie bez powodu w swoim wystą
pieniu pani profesor przywołała Stany 
Zjednoczone. Tam – w przeciwieństwie do 
Polski – społeczne cele sportu zostały w 
jasny sposób zdefiniowane: sport sprzyja 
uczeniu demokracji i wzmacnia public spi
rit (ducha narodowego). Dlatego też tam 
sport jest priorytetem, także w budżetach 
szkół, miast i stanów. W Polsce sport nie 
ma misji, nie ma celu. Nawet w czasach 
socjalizmu ją miał – urzeczywistniał potęgę 

18 grudnia ubiegłego roku odbyła się konferencja szkoleniowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, której głównym tematem 
była społeczna rola sportu oraz spotkanie podsumowujące osiągnięcia LZS w 2009 roku. Wręczono puchary dla najlepszej 

rady gminnej i powiatowej Zrzeszenia w każdym z województw, a także w konkursie „O sportowy znak jakości Omega” (listę nagro-
dzonych opublikowaliśmy w numerze grudzień 2009). 
Na spotkaniu i szkoleniu obecne było całe kierownictwo Zrzeszenia wraz z członkami Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący 
wojewódzkich zrzeszeń, działacze i prezesi klubów z całej Polski.
Szkolenie prowadziła prof. Anna Giza-Poleszczuk wraz z zespołem: mgr Magdaleną Stec, mgr Aleksandrą Gołdys i mgr Wojciechem 
Fenrichem. Wszyscy reprezentowali Uniwersytet Warszawski. I choć od tego spotkania minęło już kilka miesięcy winniśmy naszym 
Czytelnikom przekazanie jego treści. Tym bardziej, że obecni na spotkaniu członkowie LZS bardzo go sobie chwalili. Oto fragmenty 
wystąpienia pani profesor oraz jej asystentów.



m a j  2 0 1 04

człowieka pracy; w sporcie miała się mani
festować „krzepa narodu”.

Tymczasemdzisiajsportpodlegaunas
pośpiesznej komercjalizacji. Rodzinne 
wyjście na basen to już jest wielki wydatek. 
Dawne OSiRy zmuszone zostały do szuka
nia zysków. Dlatego coraz częściej darmowa 
aktywność fizyczna kończy się wraz z uzy
skaniem świadectwa ukończenia szkoły. 

Nawet amatorskie uprawianie sportu 
wymaga infrastruktury, sprzętu, pieniędzy 
na obozy. Słowem potrzebne są pienią
dze, ale i potrzebne jest poczucie, że jest 
coś, w co warto inwestować. A przecież 
wydatki, które przeznaczymy na sport,
wracają do nas w postaci oszczędności w
wydatkach na służbę zdrowia, w postaci
wyższego kapitału społecznego czy gęst
szej sieci kontaktów i zasobów społecz
nych. Tymczasem dzisiaj wypuszczamy ze 
szkół ludzi, których edukacja sportowa jest 
ułomna. Brak jest im wyrobionych trwałych 
nawyków i umiejętności czerpania radości z 
trudu i wysiłku. Wyjątkiem są osoby, które 
miały dobrych przewodników w sporcie.

Jak pokazują badania zespołu „Projekt 
Społeczny 2012”największywpływnapod
jęcie aktywności fizycznej, ma rodzina i
najbliższeotoczenie. Do uprawiania sportu 
może zachęcić postawa rodziców, rodzeń
stwa czy kolegów z sąsiedztwa. Z domu 

wynosi się „sportowe geny”, od najbliższych 
czerpiemy wzory spędzania czasu wolnego, 
stylu życia – odżywiania się i poruszania.

Ale chęci i „inteligencja ruchowa” to za 
mało, by młody sportowiec mógł zostać 
mistrzem. Musi on ponadto otrzyma moż
liwość uprawiania jakiejś dyscypliny sportu. 
W sytuacji, w której brak basenu, lodowi
ska, bieżni jego talent może się zmarnować, 
zanim w ogóle zostanie odkryty.

Braki infrastruktury sportowej wyjaśnia – 
zdaniem niektórych – fenomen popularno
ści piłki nożnej. Niebagatelną rolę w zachę
caniu do uprawiania sportu odgrywają suk

cesy polskich sportowców – nagle młodym 
ludziom chce się grać w szczypiorniaka 
czy siatkówkę, bo właśnie przedstawiciele 
tych dyscyplin sięgają po medale. Bodźcem 
mogą też być odwiedziny w szkole dawnego 
lekkoatletycznego mistrza czy lekcja wfu 
odbywająca się na tym samym boisku, na 
którym trenują „prawdziwi zawodnicy”.

Często rolę dobrego przewodnika w
sporcie pełnią nauczyciele wychowania
fizycznego. To oni mogą wzmocnić lub
„zabić”duchasportu, jeśli traktują wf jako 
..wolną lekcję” – wolną także dla siebie. Z 
drugiej strony trenerzy i nauczyciele wf – w 
przeprowadzonych przez zespół badaniach 
– zwracali uwagę na fakt, że pokolenie 
dzisiejszych nastolatków bardzo często lek
ceważy sport. Przodują w tym dziewczęta. 
Przygodę ze sportem coraz częściej kończy 
się, zanim tak naprawdę się ją zaczęło, i to 
nawet w tak elementarnej postaci, jaką jest 
szkolna lekcja wf.

Wróćmy jeszcze na chwilę do przykładu 
Stanów Zjednoczonych – wszak to spor
towa potęga. Tam sport traktowany jest 
jak szkoła życia, miejsce, w którym młody 
człowiek przysposabia się do pracy, do bycia 
w grupie, szacunku dla trenera – szefa. 
Sport jest traktowany jako przepustka na 
wyższą uczelnię, do lepszej szkoły, nadzieja 
na lepsze życie. Dlatego rodziny inwestują 

ogromne sumy pieniędzy i czas, aby ich 
dzieci nauczyły się grać w hokeja czy base
ball. Sami rodzice dobrze się przy tym bawią 
i integrują z rodzicami innych dzieci.

Powoli trenerzy zaczynają zauważać tę 
motywację również u polskich rodziców. 
Z jednej strony ją chwalą, ale z drugiej 
przestrzegają przed kryjącym się pod tym 
niebezpieczeństwem zmuszania dzieci do 
gry w coś, czego nie lubią, przetrenowania i 
zabicia radości, jaką sport powinien dawać 
w pierwszym rzędzie.

Niestety w Polsce obserwujemy także, 
inne niekorzystne zjawisko – wiele osób w 

wieku dziecięcym i młodzieżowym upra
wiających sport naraz z niego rezygnuje. 
Najczęstszą przyczyną takich zerwań jest 
rozpoczęcie nowego etapu życia. Dla kil
kunastolatka sport może stanowić hobby, 
być źródłem satysfakcji i przyjemności. W 
wieku dwudziestu kilku lat młody spor
towiecamator musi odpowiedzieć sobie 
na pytanie, jakie miejsce – i czy w ogóle 
jakieś – sport może zająć w jego życiu. 
Marzenia o zawodowej realizacji czy założe
niu rodziny bardzo często biorą górę, sport 
w ostatecznym rozrachunku sprowadzony 
zostaje do roli okazjonalnej, niezobowiązu
jącej aktywności. Dostępnedaneilościowe
pokazują, że w przypadku dwudziesto
latków, odsetek osób uczestniczących w
zajęciach rekreacyjnosportowych jest
znacznieniższywporównaniuznastolat
kami,awprzypadkuosóbstarszychmale
jejeszczebardziej. By ludzie wytrwali przy 
sporcie muszą współgrać ze sobą wszyst
kie istotne elementy. Sport – uprawiany 
rekreacyjnie, amatorsko czy zawodowo – to 
zawsze pewien łańcuch zdarzeń, który jest 
dokładnie tak mocny, jak jego najsłabsze 
ogniwo. Brak odpowiedniej infrastruktury, 
niewystarczające środki, brak odpowiedniej 
motywacji i samozaparcia – każdy z tych 
czynników z osobna, może zaważyć na tym, 
że ktoś postanowi zakończyć przygodę ze 
sportem.

Na dłuższą metę nie można jednak
mówić o poważnym uprawianiu sportu
bez wsparcia ze strony władz lokalnych
i centralnych. Ma ono fundamentalne 
znaczenie zwłaszcza w przypadku mniej
szych miejscowości oraz mniej popularnych 
dyscyplin sportu, gdzie trudno o wsparcie 
prywatnego sponsora. Bywa jednak tak, 
że sami zainteresowani potrafią odświeżyć 
zapomnianą już instytucję czynu społecz
nego i zbudować a następnie utrzymać w 
należytym stanie boisko piłkarskie. Gdy 
trzeba – ludzie z powodzeniem biorą spra
wy w swoje ręce.

W Polsce są świetnie działające cen
tra sportu. Lokalne drużyny sportowe,
miasteczka, w których kultywowana jest
tradycja uprawiania jakiejś dyscypliny,
osiedloweklubyprowadzoneprzezpasjo
natów. Ich sukces opiera się na oddolnej 
inicjatywie związanych ze sobą ludzi, którzy 
w sporcie widzą sposób na poprawienie 
jakości życia swojej społeczności. Kapitał 
społeczny, który wytwarza się poprzez ich 
samozaparcie, likwiduje bariery dostępu do 
aktywności sportowej, pokazując dobitnie, 
że kultura fizyczna nie jest dobrem elitar
nym. W tych centrach widać silne powią
zanie sportu z aktywnością obywatelską, 
uczeniem przedsiębiorczości.

Konferencja Szkoleniowa Zrzeszenia LZS 
Społeczna rola sportu
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Do udziału w pracach grupy zaproszo
no szereg organizacji pozarządowych m.in. 
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, 
Olimpiad Specjalnych Polska, AZS, Fundację 
„Maraton Warszawski”, Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, oraz urzędy miast w 
Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. 
Przedsięwzięciu patronuje Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Krajowe Zrzeszenie LZS w 
grupie reprezentuje Iwona Kania, oraz Marta 
Bartnicka, Anna Kocińska i Jacek Płaczek z 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu. 

Pierwszym zadaniem jakie postawiła
sobie Grupa Wolontariat Sportowy 2012+
jest wypracowanie rekomendacji (propo
zycji) dotyczących działań wspierających
rozwój stałego wolontariatu sportowego w
Polsce. Rekomendacje te mają być adreso
wane do administracji rządowej, samorządo
wej oraz do samych organizacji pozarządo
wych. Wypracowane wspólnie stanowisko
zostanie przedstawione 22 czerwca 2010
roku na konferencji organizowanej przez
MinisterstwoSportiTurystyki.

Zanim przystąpiono do dyskusji, Projekt 
Społeczny 2012 przeprowadził w całym 
kraju, w różnych typach organizacji spor
towych badania. Jakie wyciągnięto z nich 
wnioski? 1. Obecnie dla większości organiza
cji sportowych wolontariat jest przymusem i 
koniecznością, a nie potencjałem i zasobem. 
2. Organizacje sportowe działają w większości 
na starych zasadach (nie wszystkie!), mają 
problemy z pozyskiwaniem środków finanso
wych, współpracą z innymi i zarządzaniem.  3. 
Wolontariat sportowy oparty jest na emocjach 
i frajdzie z bycia blisko sportu. Wolontariusze 
to ludzie kochający daną dyscyplinę (różnica z 
innymi typami wolontariatu). 4. Wolontariat 
to słowo obce i prawie w ogóle nie używane w 
tym środowisku.

Dodajmy jeszcze, że wolontariat w Polsce 
wciąż funkcjonuje na dużo mniejszą skalę 
niż w innych europejskich krajach. Są takie 
kraje w Europie, jak Dania, Belgia, Holandia 
czy Szwecja gdzie jako wolontariusze pracuje 
2538% populacji. Np. wolontariat w sporcie 
jest odmianą wolontariatu szczególnie popu
larną w Wielkiej Brytanii. W Anglii uczest
niczy w nim 14% populacji, przyczyniając się 
do wypracowania 14 miliardów funtów do 
budżetu w skali roku. W Polsce odsetek ten 
nie przekracza 2% populacji.

Jak słusznie zauważyli autorzy badań nad 
wolontariatem, w organizacjach sportowych 
nie używa się słowa ,,wolontariusz", choć prze
cież prawie cała ich działalność oparta jest 
na dobrowolnej i nieodpłatnie wykonywanej 
pracy.  A wykonują ją w naszym Zrzeszeniu 
działacze społeczni. Bez nich, można powie
dzieć bez wahania, sportu w środowisku wiej
skim już by nie było. To miejscowi liderzy 
zaangażowani w kilka, czasem kilkadziesiąt 
projektów szkolnych, klubowych, gminnych. 
W Uczniowskim Klubie Sportowym, pracu
jąc z dziećmi, odnajdują satysfakcję i radość. 
W wiosce liczącej 300 mieszkańców prowa
dzą klub zapaśniczy, tenisowy i to od 3040 
lat. Opłacają tylko trenera. Ile takich klubów 
znamy? Setki. Kiedyś mówiło się o nich akty
wiści, dzisiaj bardziej odpowiednim słowem 
byłoby ,,lobbyści". Są ciągle w ruchu i wszę
dzie, gdzie są, proszą o pomoc dla klubu, z 
którym są związani. Cieszą się, jak uda im 
się załatwić dofinansowanie, ale też środki 
czystości, słodycze, papier… wszystko to, co 
jest przydatne do działania klubu. Są nie do 
zdarcia. Niektórzy przyglądają się im z uwagą 
i czasami podejrzliwie, ale w końcu nie zauwa
żają w ich działaniach jakiejś gry, nie widzą, 
aby mieli jakąkolwiek korzyść dla siebie. Bo 
przecież robią to dla sportu. Choć sami  np. 
sportu nie uprawiają. Czasami są trenerami, 
sędziami, instruktorami, członkami zarządów, 
prezesami. Ale nie są też działaczami w zna
czeniu jak z kultowego „Misia”. To tacy ludzie, 
którym po prostu zależy, chce się i często 
mają już na karku 5060 krzyżyk, a połowę 
swojego życia poświęcili pracy dla środowiska, 
w którym żyją i pracują. Jak powiedziała na 
konferencji szkoleniowej, prof. Anna Giza
Poleszczuk, ona i jej zespół  nie mieli poję
cia, że taka organizacja i z takim ,,zasobem 
ludzkim" w ogóle istnieje. To dla nas z jednej 
strony pochwała, z drugiej ,,kamyczek do 
ogródka", bo to znaczy, że nie potrafimy się 
reklamować, promować.

Przystąpiliśmy do Grupy Wolontariat 
Sportowy 2012+ z kilku powodów. Po pierw
sze mamy sami coś do ,,sprzedania"  ponad 
65letnie doświadczenie i możemy je przeka
zać innym, z drugiej strony jesteśmy otwarci  
na nowe propozycje   przydałby się nam 
powiew ,,świeżości". Nie możemy nie zauwa
żać, że pewne stare zwyczaje, nawyki interpre
tuje się na nowo, wzbogaca i dostosowuje do 

nowej rzeczywistości. Że zmieniają się prze
pisy, procedury. Że trzeba ,,trzymać rękę na 
pulsie", by nie wypaść z gry. Że to stare, spraw
dzone nabiera nowej jakości. Że to co my od 
dawna nazywamy ,,działalnością społeczną", 
dziś przybiera formę ,,wolontariatu".  Choć 
dla  zwykłego człowieka wolontariat kojarzy 
się z nieodpłatną pracą na rzecz osób chorych, 
upośledzonych i egzystujących poza lub obok 
społeczeństwa. To hospicja, szpitale, ośrodki 
pomocy społecznej. A może, jeśli skorzysta
my  z tego co zapisano w ustawie, w skrócie 
mówiąc o wolontariacie, przysporzymy naszej 
organizacji dodatkowych możliwości realiza
cji LZSowskiego programu, to warto się nad 
tym zastanowić, warto o tym podyskutować. 
Może dojdziemy do takiego modelu, o którym 
powołując się na Stany Zjednoczone, mówiła 
wspomniana wyżej pani profesor  że działal
ność społeczna, czy jak kto chce wolontariat 
sportowy doczeka się wysokiej rangi i powa
żania, że certyfikat wydany przez organizację 
sportową, będzie dobrą przepustką na studia 
czy do otrzymania dobrej pracy.

Tych „może” jest morze. Zanim jednak 
przystąpimy do dyskusji na temat wolontaria
tu w sporcie warto wiedzieć co na ten temat 
mówi ustawa i co oznacza słowo wolontariat/
wolontariusz.

Wolontariat – bezpłatne, dobrowolne, 
świadome działanie na rzecz innych, wykra
czające poza więzi rodzinnokoleżeńskoprzy
jacielskie. 

Wolontariusz – każda osoba fizyczna, która 
dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia 
wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, 
instytucji i osób indywidualnych wykraczające 
poza więzi koleżeńskorodzinne.

Jakmówiustawapracawolontariuszajest
świadczeniem odpowiadającym świadcze
niu pracy – a nie świadczeniem pracy.  Są 
i kolejne paragrafy regulujące prawa i obo
wiązki wolontariusza, i warto się z nimi zapo
znać. Ta ustawa ma już 20 lat. I być może nie 
uwzględnia specyfiki działalności sportowej, 
gdyż przy jej tworzeniu nie korzystano z opinii 
organizacji sportowych takich, jak np. nasze 
Zrzeszenie, ale istnieje i będzie istnieć. Będzie  
nabierać mocy. Tym bardziej, że rok 2011 
został ogłoszony w Unii Europejskiej ,,Rokiem 
Wolontariatu". I zostaną na ten cel przezna
czone spore środki. Nie przegapmy tej okazji.

Wolontariat sportowy

Pokłosiemkonferencjiszkoleniowej,októrejpiszemynastr.34,było,zgodniezzapewnieniamiprof.AnnyGizyPoleszczuk,kon
tynuowaniewspółpracyLZSzjejzespołemnaukowym.KrajoweZrzeszenieLZSzostałozaproszonedodyskusjinatematwolonta
riatusportowego.GrupaWolontariatSportowy2012+jestinicjatywąspołecznązapoczątkowanąwgrudniu2009r.przezProjekt
Społeczny2012UniwersytetuWarszawskiego,PracownięBadańiInnowacjiSpołecznych„Stocznia”,SpółkęPL.2012orazSpółkę
Euro2012Polska.Grupazostałazainicjowanazmyśląowykorzystaniuszans,jakiedlarozwojuwolontariatuwogóle,awolon
tariatu sportowego w szczególności, niosą Europejski Rok Wolontariatu 2011, Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej,
atakżeprzygotowaniadoMistrzostwEuropywPiłceNożnejUEFAEURO2012TM.

co to jest?! (1)
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16 stycznia 2010 r., na stadionie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kórniku do 

rywalizacji w Mistrzostwach Polski w 
Kolarstwie Przełajowym Zrzeszenia LZS 
stanęło kilkudziesięciu kolarzy w różnych 
kategoriach wiekowych z całej Polski. 
Mistrzostwa te były imprezą zamykającą 
kolarski sezon przełajowy. 

Otwarcia mistrzostw dokonał Hieronim
Urbanek, wiceburmistrz Kórnika wraz z 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 

– Za nami kilka rozegranych już
mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS. Jak
oceniaszichorganizację?

– Zanim odpowiem na to pytanie, chciał
bym cofnąć się nieco w czasie. Na począt
ku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
był taki okres, że nie organizowaliśmy 
mistrzostw LZS. Ówczesne władze spor
towe uważały, że jest to niepotrzebne, że 
taką rolę, czyli organizatora mistrzostw w 
sporcie wyczynowym dla kategorii poni
żej seniora, mogą spełniać poszczególne 
związki sportowe. Niektórzy prezesi poparli 
nawet ten pomysł. Niestety okazało się, że 
źle ocenili swoje możliwości. Kiedy w 1997 
roku został przyjęty rządowy program o 
upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu 
w środowisku wiejskim to nasze mistrzo
stwa, obok szkoleń, zgrupowań i innych 
zadań, stały się jego elementem. Są bowiem 
ważną częścią całego systemu sportu wyczy
nowego w naszym kraju. Bo przecież to 
w naszych ogniwach dokonuje się nabór 
i selekcja zawodników. To nasi trenerzy i 
instruktorzy szkolą, uczą, szlifują talenty. 
Wielu mistrzów Europy i świata, zawod
ników reprezentujących światowy poziom 
ma często elzetesowskie korzenie. Mogę 
zdecydowanie stwierdzić, że w niektórych 
dyscyplinach sportowych nasze mistrzo
stwa są spotkaniem i przeglądem krajowej 
czołówki. Zapasy, kolarstwo, tenis stołowy.

– Skoro już zahaczyliśmy o historię,
warto poruszyć jeszcze jedną sprawę. 
Zrzeszeniewalczyłoprzezwielelatoto,by
wmistrzostwachwprowadzonokategorię
młodzieżowca.

– Tak, byliśmy jedną z organizacji, która 
dostrzegała ten problem. Wielu juniorów 
kończyło karierę, bo system szkolenia 
pomijał tę kategorię sportową, nie było 
płynnego przejścia od juniora do seniora. 

Od dwóch lat, między innymi dzięki nasze
mu Zrzeszeniu, są pieniądze z ministerstwa 
na szkolenie młodzieżowców.

– Wracajmy do mistrzostw LZS. Byłeś
na wszystkich dotychczas rozegranych.
Jakiemaszrefleksje?

– Przede wszystkim cieszyła mnie duża 
frekwencja wśród zawodników. Może w 
kolarstwie przełajowym i biegach mogło 
być lepiej. Choć mogę to zrozumieć, bo 
rozgrywane są one na początku roku i kluby 
często nie mają jeszcze środków finanso
wych na działalność. Ale i na te mistrzostwa 
stawiła się czołówka krajowa. Poprawiła się 
frekwencja zawodników i klubowa.  Może 
dlatego, że od ubiegłego roku, poza koszta
mi organizacyjnymi, wspieramy częściowo 
także uczestnictwo zawodników. Ponadto 
już z punktu widzenia czysto sportowego 
– nasze mistrzostwa są często rewanżem za 
mistrzostwa Polski.

Druga, bardzo ważna sprawa, to duże 
zaangażowanie samorządów lokalnych w 
organizację naszych mistrzostw. Na każdej 
imprezie są obecni wójtowie, burmistrzo
wie, starostowie, przedstawiciele urzędów 
marszałkowskich, a nawet parlamentarzyści, 
z tych regionów, w których się one odbywa
ją. Zresztą od około dwóch lat obserwuje
my, że wzrastają nakłady samorządów na 
rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży, że 
lokalna władza inwestuje w kluby na swoim 
terenie, że osiągnięcia sportowe takich klu
bów są dla władzy sukcesem, którym warto 
się chwalić. Sukcesy sportowe zawodników 
budują prestiż i są dobrym towarem pro
mocyjnym.

– To znaczy, że jest dużo chętnych na
organizacjętakichimprezjakmistrzostwa
LZS?

– Na brak chętnych nie narzekamy. Od 
jakiegoś już czasu stosujemy, nawet coś 

w rodzaju przetargu. Miasto czy gmina, 
która chce organizować nasze imprezy musi 
wypełnić odpowiednie zgłoszenie i spełniać 
określone warunki, jak choćby – nowocze
sne obiekty sportowe, dobra baza noclego
wa i gastronomiczna.

– A zainteresowanie imprezą miejsco
wej ludności. Czy na tych zawodach są
widzowie?

– Na pewno nie tyle, ilu byśmy chcieli. I tu 
nie mam złudzeń – nie możemy konkurować 
z piłką nożną. Wiele z naszych wiodących 
dyscyplin, to sporty, którymi interesuje się 
niewiele osób. Ale przychodzą, bo w wielu 
małych miastach czy gminach to naprawdę 
ważne wydarzenie. Przychodzą, bo startuje 
ich kolega czy koleżanka. Znany już w śro
dowisku sportowiec jest dla nich liderem, 
często wzorem do naśladowania. Interesuje 
się też mistrzostwami miejscowa prasa czy 
telewizja, krótkie relacje z imprez ukazują 
się na stronach internetowych samorządów 
lokalnych czy klubów sportowych, głównie 
współorganizatorów mistrzostw. I jeszcze 
jedna uwaga – przyciąga widzów także zapo
wiedź przybycia na imprezę jako gościa 
jakieś znanego, utytułowanego zawodnika. 
Tak było w Nowym Tomyślu, gdzie pojawił 
się Szymon Kołecki czy Marcin Dołęga. 
Szymon miał nawet dzień wcześniej spotka
nia w szkołach, a ponieważ umie opowiadać 
o swoich sportowych przeżyciach słuchały 
go tłumy. Później ci młodzi ludzie przyszli 
na zawody. Nie bez znaczenia oczywiście jest 
też fakt, że szefem klubu, który był współ
organizatorem mistrzostw, jest inny były 
znakomity sztangista Paweł Najdek.

– Apoziomsportowymistrzostw?
– Tu mogę przytoczyć tylko opinię trene

rów – jest dobry. Dla nich to ważny spraw
dzian ich pracy. To także forum wymiany 
doświadczeń.

„Wiadomości Sportowe" rozmawiają z Wacławem Hurko,  
wiceprzewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

 Kórnik 2010 kolarstwo przełajowe
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prezesem UKS Jedynka Limaro Kórnik 
i radnym Rady Miejskiej w Kórniku 
Sewerynem Waligórą. Organizatorami 
mistrzostw byli m.in.: – Krajowe Zrzeszenie 
LZS, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, Urząd 
Gminy Kórnik, Uczniowski Klub Sportowy 
Jedynka Limaro Kórnik. Puchary, dyplo
my, medale wręczali zwycięzcom burmistrz 
Kórnika JerzyLechnerowskioraz wicepre
zes KZ LZS WacławHurko. 

Zespół UKS Jedynka Limaro Kórnik
wygrał bezkonkurencyjnie klasyfikację

klubową,natomiastWielkopolskaokazała
sięnajlepszymwojewództwem.

Mistrzami LZS wśród mężczyzn zostali: 
kategoria orlik– Piotr Antkowiak – UKS 
Jedynka Limaro Kórnik
kategoria junior– Adam Piasecki – UKS 
Jedynka Limaro Kórnik
kategoria junior młodszy – Rafał
Stanisławski – Koźminianka Corratec 
Koźmin.

Wśród pań najlepsze okazały się:
kategoria orliczki – Natalia Mitkowska – 

ALKS Stal Ekobud Grudziądz.
kategoria juniorki – MartaTuroboś – LKK 
LUKS Sławno
kategoria juniorki młodsze – ŁucjaPietrzak 
– Koźminianka Corratec Koźmin
Punktacjaklubowa
1. UKS Jedynka Limaro Kórnik, 2. MGLKS 
Błękitni Sokpol Dobraw, 3. LUKK Prim 
Szyłak Karmelek Ełk
Punktacjawojewództw:
1. Woj. wielkopolskie, 2. Woj. lubuskie,  
3. Woj. łódzkie

Szóstego marca br. na stadionie lekkoatle
tycznym przy ul. Sportowej w Stargardzie 

Szczecińskim odbyły się Mistrzostwa Polski 
Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych 
oraz Mistrzostwa Województwa Zacho
dnio pomorskiego. Organizatorami mis
trzostw byli m.in. Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS w 
Szczecinie, Urząd Miasta Stargard Szcz., 
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szcz., 
Urząd Gminy w Stargardzie Szcz., LUKS 
Piątka Stargard i LKS Pomorze Stargard.

O tytuły mistrzów Polski walczyło pra
wie 250 zawodniczek i zawodników repre
zentujących 34 kluby z 9 województw. 
Biegacze pokonywali dwa lub trzy okrążenia 
wytyczone wokół głównej płyty stadionu. 
Musieli poradzić sobie z kilkoma górkami. 
Podbieganie i zbieganie szczególnie w koń
cówce rywalizacji nie było łatwym zadaniem.

W punktacji klubowej zwyciężył PLKS
Gwda Piła, przed LKS Pomorze Stargard
i LLKS Osowa Sień. Wśród województw
najlepsze było wielkopolskie, przed
zachodniopomorskiilubuskim.

Wyniki–kobiety
Młodziczki – 1500 m (startowało 55 
zawodniczek): 1. Karena Kroschel – LKS 
Orkan Wielkopolska, 2. Paulina Pawłowska 
– WLKS Siedlce Iganie Nowe, 3. Paulina 
Starzyńska – LKS Spartakus Pyrzyce
Juniorkimłodsze – 2000 m (startowało 
26 zawodniczek): 1. Marika Pawłowska – 
Nadodrze Powodowo, 2. Patrycja Bujnicka 

– MLKS Ostróda,3. Alicja Konieczek – 
Nadodrze Powodowo
Juniorki– 3000 m (startowało 25 zawodni
czek): 1. Paulina Furmańska – LKS Lubusz 
Słubice, 2. Patrycja Puka – MLKS Ostróda,
3. Agata Tawrel – LKS Pomorze Stargard
Młodzieżówki – 3000 m (startowało 10 
zawodniczek): 1. Karolina Kozłowska – 
MLKS Ostróda, 2. Iza Tomaszewska – LKS 
Olimpic Szczecin, 3. Aleksandra Kujawa – 
LUKS PMOS Zduńska Wola

Wyniki–mężczyźni
Młodzicy – 2000 m (startowało 40 zawod
ników): 1. Jędrzej Markiewicz – UKS AS 
Czempiń, 2. Piotr Mucha – LKS Lubusz 
Słubice,  3. Daniel Niżnik – LKS Olimpic 
Szczecin
Juniorzymłodsi– 3000 m (startowało 

40 zawodników): 1. Miłosz Golik – LLKS 
Osowa Sień, 2. Krzysztof Szymanowski – 
Sana Kościan, 3. Rafał Matuszczak – LLKS 
Osowa Sień
Juniorzy– 3000 m (startowało 31 zawod
ników): 1. Dariusz Tomiak – Nadodrze 
Powodowo, 2. Mateusz Maik – UKS AS 
Czempiń, 3. Michał Filipiak – LUKS 
Podium Kup
Młodzieżowcy – 3000 m (startowało 22 
zawodników): 1. Artur Olejarz – ZLKS 
Zielona Góra, 2. Szymon Krawczyk PLKS 
Gwda Piła, 3. Bartłomiej Wierzchowski – 
LKS Pomorze Stargard
3000m–biegotwarty(startowało 15 
zawodników): 1. Bartosz Nowicki – WLKS 
Śląsk Wrocław, 2. Michał Markowski – 
WLKS Siedlce Iganie Nowe, 3. Adam 
Brawata – WLKS Śląsk Wrocław

Stargard Szczeciński 2010 biegi przełajowe
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W dniach 1214 marca w Czarnym 
Borze odbyły się Mistrzostwa Polski 

Zrzeszenia LZS w Zapasach Kadetek i 
Juniorek. Organizatorami imprezy byli: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Dolnośląskie Zrzeszenie 
LZS, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, 
Wójt Gminy w Czarnym Bórze, ULZKS 
Heros Czarny Bór. Podczas otwarcia 
imprezy obecni byli m.in. senator RP oraz 
przewodniczący Rady Dolnośląskiego 
Zrzeszenia LZS – StanisławJurcewicz, zca 
przewodniczącego Rady Głównej KZ LZS 
– Wacław Hurko, zca przewodniczącego 
Rady DZ LZS – Andrzej Cywiński, zca 
wójta gminy Czarny Bór – Józef Piksa. 
Medalistki dekorowali StanisławJurcewicz
i Ryszard Lech – obecny i były przewod
niczący Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia 
LZS oraz wójt gminy Czarny Bór – Andrzej
Chmielewski.

Na matach walczyło 150 zawodniczek 
reprezentujących 31 klubów z 12 woje
wództw. Powiodło się gospodarzom impre
zy – na najwyższym stopniu podium stanęły 

reprezentujące Heros Czarny Bór – w gru
pie juniorek Renata Omilusik, a w grupie 
kadetek Natalia Lubowska oraz trenująca 
na co dzień w Czarnym Borze Patrycja
Kiecana (Agros Zamość/OSSM Czarny 
Bór). 

W łącznej punktacji mistrzostw (kadetki 
+juniorki) wśród klubów najlepsze okazały 
się: 
1. MKS CementGryf Chełm, 
2. ZKS Zagłębie Wałbrzych, 
3. Agros Żary. 
Punktację województw wygrało woj.
lubelskie, przed wielkopolskim i dolno
śląskim.
Złotemedalistkiwgrupiejuniorek:
44kg– Agata Łagoźna 
(Zagłębie Wałbrzych)
48kg – Katarzyna Olszewska 
(WLKS Siedlce Iganie Nowe)
51kg– Sara Jezierzańska 
(Dąb Brzeźnica)
55kg – Renata Omilusik 
(Heros Czarny Bór)
59kg– Patrycja Pawliczuk 

(CementGryf Chełm)
63kg– Justyna Ratyńska (Dąb Brzeźnica)
67kg – Daria Osocka (Agros Żary)
72kg– Patrycja Kiecana (Agros Zamość)
Najepszeklubywtejgrupie:
1. MKS CementGryf Chełm
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. Agros Żary
Złotemedalistkiwgrupiekadetek:
38kg– Klaudia Fetraś (Znicz Podzamcze)
40kg – Klaudia Szafrańska (CementGryf 
Chełm)
43kg– Sikora Weronika (Sobieski Poznań)
46kg– Paula Kozłow (Podlasie Białystok)
49kg– Patrycja Siwek (Zagłębie 
Wałbrzych)
52kg– Karolina Wieczerza (CementGryf 
Chełm)
56kg– Sandra Kaźmierowska (Tęcza 
Środa Wielkopolska)
60kg – Natalia Lubowska (Heros Czarny 
Bór)
65kg – Laura Robocińska (Zagłębie 
Wałbrzych)
70kg– Karolina Nogaj (Sobieski Poznań)
Najlepszeklubytowtejgrupie:
1. MKS CementGryf Chełm
2. Sobieski Poznań
3. Znicz Podzamcze

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 

Czarny Bór 2010 
 zapasy kobiet

W dniach 1921 marca 2010 roku w 
Przysusze odbyły się Mistrzostwa 

Polski Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych w zapasach w stylu wolnym 
kadetów i juniorów. W zawodach wzię
ło udział 252 zawodników z 35 klubów. 
Organizatorami imprezy byli: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Mazowieckie Zrzeszenie LZS, Starostwo 
Powiatowe w Przysusze, Urząd Gminy w 
Borkowicach i MULKS Platan Borkowice. 
Łączną klasyfikację klubową (kadeci
+juniorzy) wygrał Suples Kraśnik przed
Mazowszem Teresin i AKS Białogard. 
W mistrzostwach wystartowali zawodnicy 
reprezentujący kluby z 11 województw – w
łącznej punktacji najlepsze okazało się
województwozachodniopomorskieprzed
lubelskimimazowieckim.

Mistrzami Polski Zrzeszenia LZS wśród 
kadetów w poszczególnych kategoriach 
zostali:
42kg– Tomasz Stasiewicz (Technik 
Świdwin)
46kg – Tomasz Ogonowski (Suples 
Kraśnik)
50kg– Adrian Lutomski (Iskra Spiczyn)

54kg – Patryk Żelechowski (Piast Wola)
58kg – Bartłomiej Żuraw (Iskra Spiczyn)
63kg – Łukasz Król ( STS Skarżysko 
Kamienna)
69kg – Damian Iwańczyk (Olimp Kętrzyn)
76kg – Łukasz Nowociński (Technik 
Łomża)
85kg– Krystian Skibiński (Bizon Milicz)
100kg– Dawid Mechecki (Mazowsze 
Teresin)
Najlepszedrużynywśródkadetów:
1. Iskra Spiczyn
2. Mazowsze Teresin
3. Spartakus Pyrzyce
Gospodarz mistrzostw Platan Borkowice 
zajął czwarte miejsce.

Mistrzami Polski Zrzeszenia LZS wśród 
juniorów w poszczególnych kategoriach 
zostali:
60kg – Dawid Takunow (AKS Białogard)
66kg – Krzysztof Bieńkowski (AKS 
Białogard)
74kg– Sebastian Pawlak (Suples Kraśnik)
84kg – Krystian Misztal (Suples Kraśnik)
96kg – Adam Filipczak (Ceramik 
Krotoszyn)
120kg– Adrian Czernicki (Mazowsze 
Teresin)
Najlepszedrużynywśródjuniorów:
1. Suples Kraśnik
2. AKS Białogard
3. Ceramik Krotoszyn

Przysucha 2010 
zapasy mężczyzn styl wolny
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Niestety mistrzostw tych nie dokoń
czono. Zawody przerwano na wieść 

o katastrofie pod Smoleńskiem. Rozdano 
wszystkie medale wśród kobiet, natomiast 
wśród mężczyzn wyłoniono mistrza LZS 
tylko w kategorii 56 kg. Mistrzostwa zostaną 
dokończone w innym terminie.

9 kwietnia 2010 roku do Nowego Tomyśla 
przyjechali zawodnicy i zawodniczki z całe
go kraju by walczyć o tytuły mistrzowskie. 
Organizatorzy – przede wszystkim LKS 
Budowlani Nowy Tomyśl– ściągnęli także 
niecodziennych gości – czterech polskich 
olimpijczyków. SzymonKołecki pojawił się 
w Nowym Tomyślu już 8 kwietnia, po to by 
jeszcze przed zawodami odwiedzić uczniów 
dwóch szkół. Jako pierwszy odwiedził Zespół 
Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym 
Tomyślu, gdzie na spotkaniu, prowadzo
nym przez dyrektora Łukasza Frańskiego, 

wraz z drugim olimpijczykiem – Pawłem
Najdkiem, prezesem „Budowlanych” odpo
wiadał na pytania uczniów. Zaraz potem 
udał się do Lwówka, gdzie w miejscowym 
gimnazjum został przyjęty przez uczniów 
owacją na stojąco. Uczniowie pytali, między 
innymi o to, w jaki sposób trafił do cięża
rów, o przebieg jego kariery oraz plany na 
przyszłość. Mistrz najwięcej czasu poświęcił 
na opisanie atmosfery panującej podczas 
olimpiady. Na zawody dotarli także Mariusz
Kubiak, olimpijczyk w hokeju na trawie, 
który reprezentował Urząd Marszałkowski 
i Marcin Dołęga, mistrz świata z Korei i 
dwukrotny srebrny medalista olimpijski.

Organizatorami mistrzostw byli m.in.: 
LKS Budowlani Nowy Tomyśl, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie 
LZS, Starostwo Powiatowe w Nowym 
Tomyślu, Urząd Miasta Nowy Tomyśl 

W dniach 2628 marca w hali spor
towej Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Grajewie odbyły się Mistrzostwa 
Polski Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
w zapasach – styl klasyczny. Na matach 
rywalizowali juniorzy i kadeci – blisko 200 
zawodników z 26 klubów z całego kraju. 
Sędzią głównym zawodów był Krzysztof 
Kamiński z Warszawy. Organizatorami 
mistrzostw byli: Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS, Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 
Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku, 
Urząd Miasta Grajewo i MLUKS MOSiR 
Grajewo. W łącznej punktacji mistrzostw
(obie kategorie wiekowe) zwyciężyli
zawodnicy AKS Piotrków Trybunalski
(166 pkt) przed Agrosem Żary (104 pkt)
iCementemGryfChełm(79pkt).Wśród
województw najlepsze było łódzkie,
następnielubuskieilubelskie.

MistrzowieLZS–kadeci
42 kg – Damian Drozdek (Agros Żary, w 
MMP zajął 2 miejsce)

46 kg – Marcin Kacperski (AKS Piotrków 
Trybunalski, w MMP był siódmy)
50 kg – Adam Łaguna (MOSiR Grajewo, 
uprawia także styl wolny)
54kg– Tomasz Dłubała (Sobieski Poznań, 
w MMP zajął 3 miejsce)
58 kg – Dawid Tejchman (Zagłębie 
Wałbrzych, w MMP zajął też 1 miejsce)
63 kg – Patryk Porzyński (Agros Żary, w 
MMP był dwunasty)
69kg– Łukasz Ciecwiera (Orlęta Trzciel, w 
MMP zajął 16 miejsce)
76kg – Krystian Formela (Cartusia Kartuzy, 
w MMP był drugi)
85 kg – Szymon Roszkowski (Cartusia 
Kartuzy, w MMP zajął też 1 miejsce)
100kg – Bartosz Dorosz (Agros Żary)
Klasyfikacjadrużynowakadetów:
1. AKS Piotrków Tybunalski
2. CementGryf Chełm
3. Sobieski Poznań

W turnieju stoczono 174 walki, 92 z nich 
zakończono na punkty, 56 na łopatki, 26 – 
na przewagi.

MistrzowieLZS–juniorzy
50 kg – Jerzy Szulc (Orlęta Trzciel, w MP 
zająl 5 miejsce)
60 kg – Krzysztof Jończyk (AKS Piotrków 
Trybunalski, w MP był 15)
66kg – Jakub Serkowski (Cartusia Kartuzy, 
w MP w Zamościu był 15)
74 kg – Krzysztof Przybysz (Warmia 
Lidzbark Warmiński, w MP zajął 8 miejsce)
84 kg – Tadeusz Michalik (Agros Żary, w 
MP w Zamościu był 3)
96 kg – Dawid Pawlik (AKS Piotrków 
Trybunalski, w MP zajął 7 miejsce)
120 kg – Piotr Ratajczyk (AKS Piotrków 
Trybunalski, w MP zajął 15 miejsce)

Nie rozegrano kategorii 55 kg z powodu 
braku zawodników.

Klasyfikacjadrużynowa–juniorzy:
1 AKS Piotrków Trybunalski
2. Agros Żary
3. Podlasie Białystok
W turnieju stoczono 97 walk, 47 z nich 

zakończono na punkty, 26 na łopatki, 24 – 
na przewagi.

Grajewo 2010 

Nowy Tomyśl 2010

zapasy mężczyzn styl klasyczny

podnoszenie ciężarów
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oraz Wielkopolski Związek Podnoszenia 
Ciężarów.

Do rywalizacji zgłoszono ponad 120 
zawodniczek i zawodników z całego kraju. 

Podczas uroczystego otwarcia imprezy, 
burmistrz Henryk Helwing, podkreślił, iż 
należy lepiej promować sport, a starosta 
nowotomyski Andrzej Wilkoński stwier

dził, że dołoży wszelkich starań, by podno
szenie ciężarów było wiodącą dyscypliną 
powiatu. Krajowe Zrzeszenie LZS reprezen
tował WacławHurko, wiceprzewodniczący 
Rady Głównej.

Drugi dzień zawodów rozpoczął się w 
zupełnie odmiennych nastrojach, wszyscy 

obecni na hali, mieli świadomość tragedii, 
jaka w tym dniu dotknęła Polskę. Flagę 
narodową przybrano kirem, a wszyscy obec
ni uczcili minutą ciszy pamięć tragicznie 
zmarłych w katastrofie na smoleńskim lot
nisku. Zaraz po ogłoszeniu żałoby naro
dowej organizatorzy zakończyli sportową 
rywalizację.

Wyniki–kobiety
48 kg – 1. Ewa Więcek (Mazovia 

Ciechanów), 2. Natalia Pauta (Zamek 

Gołańcz), 3. Olga Stachowicz (WLKS 
Siedlce Iganie Nowe)

53kg – 1. Paulina Sroka (Tarpan Mrocza), 
2. Agnieszka Zacharek (AKS Białogard), 3. 
Wioletta Jastrzębska (WLKS Siedlce Iganie 
Nowe)

58kg – 1. Monika Gierszewska (Płomień 
Opalenica), 2.Monika Dądzik (Orzeł 
Karolewo), 3. Marta Fąderska (Mazovia 
Ciechanów)

63 kg – Martyna Mędza (WLKS Siedlce 
Iganie Nowe), 2. Ewa Wróblewska (Mazovia 
Ciechanów), 3. Monika Sikorska (Płomień 
Police)

69kg – 1. Patrycja Piechowiak (Budowlani 
Nowy Tomyśl), 2. Małgorzata Krause 
(Tarpan Mrocza), 3. Anna Kroll (Zamek 
Gołańcz)

75 kg – 1. Joanna Marcinowska (Orzeł 
Karolewo), 2. Małgorzata Grzeszczak (AKS 
Myślibórz), 3. Marika Zarębska (Zamek 
Gołańcz)

+75 kg – 1. Karolina Chryst (Płomień 
Opalenica), 2. Marta Sołtys (Unia 
Hrubieszów), 3. Marta Drożdziel (Unia 
Hrubieszów)

Mężczyźni
56kg– 1. Damian Mróz (Relaks Oborniki 

Śląskie), 2. Daniel Niemczuk (WLKS Siedlce 
Iganie Nowe), 3. Marcin Tomczyk (Gryf 
Bujny).

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 

Nowy Tomyśl 2010
podnoszenie ciężarów
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Pod koniec ubiegłego roku w Zespole 
Szkół nr 5 w Stargardzie – Kluczewie 

odbył się Wojewódzki Sejmik Turystyczny 
poświęcony historii turystyki wiejskiej 
LZS w Zachodniopomorskim Zrzeszeniu 
w latach 1959 – 2009 oraz posiedzenie 
Prezydium Rady Zachodniopomorskiego 
Zrzeszenia LZS z udziałem Wojewódzkiej 
Komisji Turystyki. W trakcie posiedze
nia podkreślano duże zaangażowanie 
organizatorów turystyki oraz aktywny 
udział młodzieży szkolnej i rodzin w róż
nych formach turystyki. Za niepokojący 
uznano fakt zaprzestania dofinansowania 
imprez turystycznych LZS w roku 2009 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

Sekcje turystyczne LZS reprezentowali na 
Sejmiku przedstawiciele zrzeszeni w najak
tywniejszych gminach. Dorobek 50–lecia 
omówiła Maria Tumanowicz (sekretarz 
Rady Zachodniopomorskiego Zrzeszenia 
LZS ), znana i zasłużona działaczka tury
styczna. W dyskusji podnoszono nastę
pujące sprawy – sposoby dofinansowania 
działalności turystycznej przez samorządy 
lokalne, propagowanie zlotów rodzinnych 
na szczeblu lokalnym, popularyzację marszy 
na orientację i nordic walking, upowszech
nianie zdrowego stylu życia oraz dzielenia 
się doświadczeniami w organizacji imprez.

Do najciekawszych imprez turystycznych 
organizowanych na terenie woj. zachod
niopomorskiego należą: rajdy motorowo 
– turystyczne „Złoty Kask”, Rajd Szlakami 
Walk Oręża Polskiego, obozy wędrowne 
młodzieży „Szlakiem wiedzy i przygód”, 
imprezy pod wspólnym hasłem „Poznajemy 
szlaki turystyczne naszego regionu”, spływy 
kajakowe, cykl imprez pn. „Najpiękniejsze 

27 marca br. powiat kamieński był 
gospodarzem IX Igrzysk Sportowo 

–Rekreacyjnych LZS Samorządów 

Powiatowych województwa zachodnio
pomorskiego. W obiektach sportowych 
Kamienia Pomorskiego i Dźiwnowa uczest
nicy igrzysk rywalizowali w jedenastu kon
kurencjach: szachach, tenisie stołowym, 
strzelaniu, wieloboju sprawnościowym, 
sztafetowych biegach przełajowych, wyści
gach na ergometrze, podnoszeniu ciężarka, 
przeciąganiu liny, wieloboju sprawnościo
wym VIPów, koszykówce /trzyosobowej/ 
i siatkówce.

Igrzyska zorganizowało Zachodnio
pomorskie Zrzeszenie LZS we współpracy z 
Powiatowym Zrzeszeniem LZS w Kamieniu 
Pom., Starostwem w Kamieniu Pom., gmi
nami powiatu kamieńskiego, Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Kultury w Kamieniu 
Pom., Miejskim Ośrodkiem Sportu i 
Kultury w Dźiwnowie i organizatorami 
sportu powiatu kamieńskiego. Patronat 

nad imprezą objął Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego.

W finałach imprezy wzięło udział
ponad 400 uczestników z 10 powiatów. 
Szczególnie wysoki poziom zaprezentowały 
drużyny biorące udział w turnieju siatków
ki, jak również tenisiści stołowi. Jednak naj
więcej emocji wzbudziły zawody w przecią

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS

50 lat

IX Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS

z „Turystyką na Ty"

Samorządów Powiatowych

Zachodniopomorskie

miejsca w Polsce” oraz centralne, wojewódz
kie i powiatowe Rodzinne Zloty LZS pod 
hasłem: „Rodzina – Rekreacja – Zdrowie”.

Najlepsze sekcje turystyczne w wojewódz
twie wyróżniono pucharami, wśród nich 
znalazły się: 

LUKS „Piątka” Stargard przy Zespole 
Szkół nr 5 – opiekun Joanna Suleja,

LKS „Piast” w Gryfinie – prezes Marek 
Kozicki,

Sekcja turystyczna przy Zespole Szkół 
nr 2 w Pyrzycach – opiekun dr Maria 
Ziarkowska,

Gminne Zrzeszenie LZS w Białogardzie – 
opiekun Jan Kaleja,

Ludowy Zespół Turystyczny „Podróżnicy” 
w Redlicy gm. Dobra – sekretarz Jadwiga 
Martyniak,

Rada Gminna LZS w Nowogardzie – 
przewodniczący Jan Tandecki.

Oznakę zasłużonego działacza LZS 
otrzymali: Jadwiga Martyniak i Marek
Kozanecki.

Kilkudziesięciu turystów wyróżniono 
złotą, srebrną i brązową honorową odznaką 
LZS. Najbardziej zasłużeni działacze otrzy
mali medale pamiątkowe 50–lecia konkursu 
„Z turystyką na Ty”. Uczestnicy Sejmiku 
mieli także okazję obejrzeć wystawę osią
gnięć i trofeów wyróżnionych sekcji tury
stycznych. Szczególnie okazale przedstawio
ne zostały osiągnięcia gospodarzy Sejmiku, 
tj. sekcji turystycznej przy Zespole Szkół nr 
5 w Stargardzie. 

HenrykPaluch
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Pucharami nagrodzono również: Janusza
Czylkowskiego, jako najwyżej sklasyfiko
wanego zawodnik spoza powiatu wejhe
rowskiego, Urszulę Olszewską z Lewinka, 
najwyżej sklasyfikowaną zawodniczkę oraz 
78letniego MieczysławaSobiszaz Lęborka, 
najstarszego uczestnik zawodów.

W klasyfikacji drużynowej pierwsze miej
sce zajęła drużyna „Jelonek Szemud”, drugie 
drużyna „Na wzgórzu Szemud”, a trzecie – 
„LZS Darżlubie”.

Zainteresowanych informujemy, że istnie
je Polska Liga „Baśki”, której organizatorem 
jest Polskie Stowarzyszenie „Baśki”.

14 marca 2010 r. w Gminnym Domu 
Kultury w Lini po raz pierwszy odby

ły się oficjalne indywidualne i drużynowe 
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego 
Ludowych Zespołów Sportowych w kaszub
ską „Baśkę”, czyli najstarszą kaszubską grą 
karcianą. W grze bierze udział 4 graczy, a 
gra się talią złożoną z 16 kart (asy, damy, 
walety i 10 w czterech kolorach).

Głównym organizatorem imprezy był 
miejscowy GDK, natomiast współorgani
zatorami: PZ LZS w Gdańsku, GS LZS 
w Lini i UG w Lini. Uroczystego otwar
cia zawodów dokonali: główny organiza
tor imprezy dyrektor Jan Trofimowicz, 
zastępca wójta gminy Linia Bogusława
Engelbrecht, sekretarz PZ LZS Wiesław
Szczodrowski oraz prezes GS LZS w Lini 
ZdzisławKonkel. 

Zasady gry i wszelkie wątpliwości uczest
nikom wyjaśnił sędzia główny zawodów 
TadeuszMeyer. Do rozgrywek przystąpiło 

aż 148 zawodników z terenu całego woje
wództwa pomorskiego. Dojechali między 
innymi reprezentanci powiatów kościer
skiego, bytowskiego, kartuskiego, lęborskie
go, puckiego i wejherowskiego. Uczestnicy 
zawodów rozegrali dwie serie gier po 80 
rozdań. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy medal potwierdzający udział 
w zawodach. 

Po pełnych emocji rozgrywkach przyszedł 
czas na podsumowanie wyników. I miejsce 
zajął KazimierzDarznikz Miłoszewa, drugi 
był StanisławPotrykus z Szemuda. Trzecie 
miejsce zajął Tadeusz Meyer z Lewinka. 

ganiu liny i wieloboju VIPów. Zawodnicy 
tej ostatniej konkurencji musieli pokonać 
jak najszybciej tor przeszkód składający się 
między innymi ze slalomu z piłkami prowa
dzonymi miotłą i przewożeniu piłek taczką. 

Ceremonii otwarcia Igrzysk dokonał sta
rosta kamieński Paweł Czapkin i prze
wodniczący Rady Zachodniopomorskiego 
Zrzeszenia LZS ZbigniewKiliński.

A oto zwycięzcy poszczególnych konku
rencji. W szachach najlepsi byli zawodni
cy z Koszalina: Klaudia Kulon i Tadeusz
Listowiecki. W tenisie stołowym przed
stawiciele Kamienia Pomorskiego: Sylwia
Wandachowicz i Jacek Wandachowicz. 

Strzelanie wygrali JózefZdrenka i Andrzej
Drabczyk z Pyrzyc, wielobój sprawno
ściowy drużyna z Kamienia Pomorskiego. 
W wieloboju VIPów najlepszy okazał się 
przedstawiciel Szczecinka RyszardJasionas. 
Sztafetowe biegi na przełaj kobiet wygra
ła drużyna ze Stargardu Szczecińskiego, 
wśród panów najlepsi byli zawodnicy z 
Białogardu. Wyścigi na ergometrze wygrali 
Klaudia Lewandowska ze Stargardu Szcz. 
i Eugeniusz Błaszczyk z Pyrzyc. Także 
odważnik najlepiej podnosił reprezentant 
Pyrzyc – MarcinŁodygowski. Przeciąganie 
liny wygrała także drużyna z Pyrzyc. W 
koszykówkę najlepiej grały panie i panowie 
ze Stargardu Szczecińskiego, a w siatkówkę 
panowie z Białogardu i panie ze Stargardu 
Szczecińskiego.

Igrzyska wygrała drużyna ze Stargardu
Szczecińskiego, drugie miejsce zajęły
Pyrzyce,atrzecieBiałogard.

Wszyscy uczestnicy Igrzysk znakomi
cie się bawili i wzajemnie dopingowali, 
rywalizacja toczyła się zgodnie z zasada
mi fair play. Najlepsi otrzymali okazałe 
puchary, statuetki i medale, które wręcza
li: Zbigniew Kiliński – przewodniczący 

Rady Zachodniopomorskiego Zrzeszenia 
LZS, Paweł Czapkin – starosta kamieński, 
KrzysztofBagiński– starosta białogardzki, 
JarosławStankiewicz– wicestarosta pyrzyc
ki, Tomasz Kulinicz– wicestarosta gole
niowski, Roman Kozubek – wicestarosta 
świdwiński, Jacek Tomkowiak – wiceprze
wodniczący Rady Powiatu Stargardzkiego, 
RyszardLitwińczuk – wiceprzewodniczący 
Rady Zachodniopomorskiego Zrzeszenia 
LZS. 

Gospodarze składają wszystkim uczest
nikom Igrzysk serdeczne podziękowania za 
udział w rywalizacji sportowej. 

JerzyJanawa

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS

IX Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS

Kaszubska „Baśka” 

Samorządów Powiatowych

Pomorskie

wystartowała

Zachodniopomorskie
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w Grajewie, Podlaskie Zrzeszenie LZS w 
Białymstoku, Powiatowe Zrzeszenie LZS w 
Grajewie oraz Klub Sportowy Maratonka 
Grajewo.

8 maja br na ulicznej trasie w Grajewie 
odbył się XII Międzynarodowy Uliczny 

Bieg Wilka. Na starcie stanęło ponad 900 
uczestników z Polski, Niemiec, Litwy i 
Turcji, którzy rywalizowali w 15 biegach 
na dystansach od 200 do 10 000 m. Po 
raz pierwszy Bieg Główny odbył się na 
trasie liczącej 10 km, a zawodnicy mieli 
do pokonania pięć pętli. I tu wielka nie
spodzianka dla grajewskich kibiców, bo 
po raz pierwszy w historii Biegu Wilka 
na podium biegu głównego stanął zawod
nik z Grajewa – Przemysław Dąbkowski, 
nauczyciel wychowania fizycznego w PG 
nr 2, drugi był Paweł Grygo (Prefbet 
Śniadowo Łomża) a trzeci Paweł Kuryło
(JW. Ślepsk Augustów). Nie zabrakło też 
biegu otwartego dla wszystkich chętnych, 

bez względu na wiek oraz integracyjnego.
Lista organizatorów tego biegu jest bardzo 

długa wymieńmy tylko niektórych: Urząd 
Miasta Grajewo, Starostwo Powiatowe 

W Trąbkach Wielkich 10 kwietnia 
br. odbył się finał wojewódzki 52 

Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o 
„Złotą Wieżę” oraz III Memoriał Szachowy 
im. dr. Mieczysława Goczewskiego, b. 
reprezentanta Polski w brydżu sportowym 
oraz działacza i członka sekcji szachowej 

LZS Orzeł w Trąbkach Wielkich. Imprezy 
zrealizowano dzięki środkom finanso
wym z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
ramach programu „Sport dla Wszystkich”. 
Organizatorem turnieju było Krajowe 
Zrzeszenie LZS w Warszawie, Pomorskie 

Zrzeszenie LZS w Gdańsku a w roli gospo
darza wystąpiło Gminne Zrzeszenie LZS w 
Trąbkach Wielkich.

Jan Trofimowicz, prezes GZ LZS w 
Trąbkach Wielkich serdecznie powitał 
zawodników i przybyłych gości, m.in.: 
Marię Goczewską, żonę Mieczysława 
Goczewskiego, WiesławaSzczodrowskiego, 
sekretarza Pomorskiego Zrzeszenia LZS 
w Gdańsku, Dorotę Bąk, radną Powiatu 
Gdańskiego, Tadeusza Tomkowicza, 
zasłużonego działacza LZS i sędziego sza
chowego, radnych gminy Trąbki Wielkie: 
AndrzejaGrallę, RomanaZielke, Sylwestra
Maliszewskiego b. przewodniczącego Rady 
Gminnej LZS w Trąbkach Wielkich. 

Do uczestników imprezy dotarła wia
domość o wielkiej tragedii narodowej – 
katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem. 
Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich 
ofiar katastrofy oraz odśpiewano hymn pań
stwowy. Postanowiono kontynuować tur
niej.

Po rozegraniu 8 rund w kategorii senio
rów i seniorek oraz 7 w kat. juniorów i 

juniorek wyłoniono zwycięzców: seniorzy 
– Paweł Grabowski, Anna Kirszenstein; 
juniorzy: Ewelina Herrlein, Piotr Egler – 
wszyscy UKS Alfil Gniew. 

Wśród 10 startujących drużyna najlep
szy okazał się UKS Alfil Gniew, drugie
miejsce zajął LKS Orzeł Trąbki Wielkie,
a trzecie AgroKociewieGaledo Stargard
Gdański. 

Za miejsca IIII zawodnicy i drużyny 
zostali nagrodzeni okolicznościowymi 
pucharami, medalami oraz nagrodami rze
czowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Zgodnie z tradycją 
lat ubiegłych – dr. Dorota Bąk ufundowa
ła nagrody dla najmłodszego i najstarsze
go uczestnika turnieju. W tym roku byli 
to: Zuzanna Myśliwiec – rocznik 1999 i 
CzesławSebzda–1937. 

Reprezentacja Gniewu zgłosiła gotowość 
organizacji kolejnego wojewódzkiego finału 
o „Złotą Wieżę” w 2011 roku, który zostanie 
rozegrany na Zamku Króla Jana Sobieskiego. 
DrużynaUKS„Alfil”zGniewureprezen
towaćbędziePomorskieZrzeszenieLZSw
finale ogólnopolskim, który odbędzie się
wdniach08–12.062010wMielnie,woje
wództwozachodniopomorskie.

(op.wkempa)

W Trąbkach Wielkich 

Bieg Wilka

królowały szachy

w Grajewie

Podlaskie
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7 marca br. roku w Chodzieży odbyła się 
XII Wielkopolska Zimowa Spartakiada 

LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Prze
wodniczącego Rady Wielkopolskiego Zrze
szenia LZS w Poznaniu. Gospodarzami 
imprezy byli Mirosław Juraszek – staro
sta chodzieski i Julian Hermaszczuk – 
wicestarosta chodzieski. W finale wzięło
udział 800 uczestników reprezentujących
25 powiatów. Był on poprzedzony elimi
nacjami w grach zespołowych, które zor
ganizowano 23 lutego w: Ostrowie Wlkp., 
Koninie, Tarnowie Podgórnym i Chodzieży. 

Brało w nich udział około 800 uczestników 
z 23 powiatów.

Na boiskach i halach w Chodzieży odby
ły się turnieje: tenisa stołowego, szachów, 
warcabów 64polowych, trójboju rekreacyj
nego, trójboju rodzinnego, halowej piłki 
nożnej, siatkówki kobiet i mężczyzn oraz 
strzały na bramkę, podnoszenie odważnika, 
rzut lotką. 

Gośćmi spartakiady byli m.in.: Tadeusz
Tomaszewski – – poseł na Sejm RP i jed
nocześnie przewodniczący RW Z LZS, 
StanisławStec– poseł na Sejm RP, Wacław
Hurko – zca przewodniczącego RG KZ LZS 
w Warszawie, Mariusz Kubiak – dyrektor 
Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego w Poznaniu, Krzysztof
Piasek – sekretarz RG KZ LZS w Warszawie 
oraz kilkunastu samorządowców z powia
tów i gmin województwa wielkopolskiego.

Punktacjadrużynowapowiatów:
1. Piła – 201 pkt
2. Poznań – 171,4
3. Konin – 167,4
4. Szamotuły – 165,5
5. Pleszew – 163,4
6. Złotów – 156
7. Wągrowiec – 150,5
8. Gniezno – 148
9. Czarnków Trzcianka – 138,5
10. Oborniki – 137,5

27 marca 2010 roku w Solcu 
Wielkopolskim odbyły się biegi prze

łajowe. Były to Mistrzostwach Wielkopolski 
Z LZS i Szkół o Puchar Przewodniczącego 
Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego. 

Uczestniczyli reprezentanci 18 powiatów 
z 61 szkół – w sumie ponad 270 dziewcząt 
i chłopców. 

W punktacji drużynowej powiatów
najlepszymi okazali się reprezentanci
Wrześni,wyprzedzającPiłę,Turek,Środę
Wlkp.iPleszew.

W punktacji drużynowej szkół zwycię
stwo przypadło uczniom z ZSR CKP w
KaczkachŚrednich.Kolejnemiejscazajęły
szkoły:ZSTiOWrześnia,ZS2Szamotuły,
ZSRCKUMarszewiZSPNietążkowo.

Walczono także o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. Uczes
t niczyło 320 dziewcząt i 317 chłopców z 
18 powiatów i ponad 120 szkół. W punk
tacji drużynowej powiatów wygrała Środa 
Wlkp. przed Pleszewem, Szamotułami, 
Śremem i Jarocinem; w klasyfikacji szkół SP 

Duszniki przed G. Żerków, G. Witkowo, SP 
Władysławów i SP Żerków. 

W/w imprezy zostały sfinansowane z 
budżetu Województwa Wielkopolskiego 
oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
Warszawie.

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
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Biegi przełajowe

w Chodzieży

w Solcu Wielkopolskim

Wielkopolskie
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„Przez naukę pływania do kształtowania 
charakteru i troski o swoje ciało i zdrowie”– 
to nazwa programu realizowanego przez 
Wielkopolskie Zrzeszenia LZS w Poznaniu. 
Program polega na przeprowadzeniu 4 
godzin zajęć ogólnorozwojowych, 6 godzin 
wykładów na temat zdrowego stylu życia, 
zagrożeń społecznych, problemów wycho
wawczych i patologii społecznych oraz 25 
godzin nauki pływania. W programie bierze 
udział 345 dzieci podzielonych na 23 grupy. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na 11 
pływalniach.

W ramach programu opłaceni są wycho
wawcy grup, instruktorzy nauki pływania, 
wynajem pływalni, ubezpieczenie uczestni

ków oraz transport dzieci na basen.
Za właściwe funkcjonowanie programu 

w terenie odpowiadają organizatorzy spor
tu dzieci i młodzieży. W połowie listopa
da zaplanowano przeprowadzenie pokazu 
efektów nauki pływania w postaci mini 
zawodów sportowych.

Środki finansowe na realizacje programu 
to wynik oferty złożonej do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na konkurs, w którym 
priorytetem było pływanie. Pozyskane środ
ki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej na prowadzenie zajęć pozalek
cyjnych.

W 2010 roku Wojewódzkie Zimowe 
Igrzyska Świętokrzyskiego Zrze sze

nia LZS zorganizowano po raz czwarty w 
Fałkowie w pow. koneckim. Odbyły się one 
13 marca na obiektach miejscowej szko
ły podstawowej i gimnazjum, z udziałem 
blisko 300 zawodniczek i zawodników. 
Rywalizowały kobiety i mężczyźni w dyscy
plinach: tenis stołowy, szachy, warcaby.

Rywalizację sportowców wiejskich Kie

lec czyzny obserwowało a na zakończenie 
dekorowało pucharami, medalami i dyplo
mami, grono gości i gospodarzy impre
zy: Jerzy Kula – przewodniczący Rady 
Wojewódzkiej Świętokrzyskiego Zrzeszenia 
LZS, Jan Mazur – zastępca przewodniczą
cego RW Św. Zrzeszenia LZS oraz włodarze 
gminy Fałków: Henryk Konieczny – wójt 
gminy, Zdzisław Skiba – zastępca wójta 
oraz Mieczysław Szymczyk – przewodni
czący Rady Gminy.

Gospodarze gminy wraz z Mirosławą
Palus – dyrektorką Szkoły Podstawowej 

drużynę „Nida”, promujące gminę Złota 
Pińczowska i nadnidziański powiat Pińczów. 
Ekipa z Chrobrza startowała w składzie: 
Sławomir Sakwa, Łukasz Jakubowski, Kamil 
Sęsoła, Marcin Stachowiak, Radosław 
Jończyk, Bartosz Chmielarski oraz Anna 
i Stanisław Steckiewiczowie (opiekunowie 
grupy). 

W końcowej klasyfikacji drużynowej – I 
miejsce zajęła drużyna „Chrobry”, IV miej
sce „Nida”, w klasyfikacji powiatów – pierw
sza lokata dla Pińczowa, szóste miejsce 
wśród województw. Świętokrzyscy turyści 
wywalczyli 6 pucharów i wiele indywidual
nych nagród.

Warto zanotować, że drużyna z Chrobrza 
brała udział we wszystkich 15 Rajdach 
Podhalańskich w Białym Dunajcu.

W pierwszej dekadzie marca 2010 
roku rozegrano „XV Ogólnopolski 

Podhalański Rajd Narciarski LZS” w Białym 
Dunajcu. Upamiętnia ona 65. roczni
cę śmierci gen. Andrzeja Galicy – twór
cy i pierwszego organizatora wojskowych 
oddziałów strzelców podhalańskich po I 
wojnie światowej. Ponadto rajd populary
zował kwalifikowaną turystykę narciarską w 
środowisku wiejskim oraz wśród młodzieży 
szkolnej. Stanowił także promocję tury
styczną gminy Biały Dunajec.

W Rajdzie wzięło udział 26 drużyn szkol
nych (gimnazja i szkoły podstawowe) oraz 
37 drużyn „open” z 20 powiatów i 9 woje
wództw: małopolskiego, świętokrzyskie
go, mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego, 
łódzkiego, warmińskomazurskiego, kujaw
skopomorskiego i zachodniopomorskiego.

Udanie startowały w rajdzie ekipy świę
tokrzyskiego Zrzeszenia LZS, reprezento
wane przez ULKS Chrobry z Chrobrza oraz 

Uczą pływać 

Chrobry Chrobrza wygrał 

Zimowe Igrzyska w Fałkowie

Świętokrzyskie

zadbali o dobre warunki organizacyjne. 
Zawody były udane, młodzież zadowolona 
z rywalizacji. 

Podobnie jak przed rokiem i tym razem, w
punktacjigminnajwięcejpunktówzdobył
Czarnocin przed Skarżyskiem Kościelnym. 
Dalsze lokaty zajęły gminy: Bliżyn, Kielce, 
Raków i Fałków.

Punktacja powiatów: 1. Kazimierza 
Wielka, 2. Skarżysko Kamienna, 3. Kielce 
4. Końskie, 5. Starachowice, 6. Busko Zdrój.

Dodatkową atrakcją igrzysk był finał
siatkarskiej ligi LZS. Siatkówka cieszy 
się dużą popularnością w świętokrzyskim 
Zrzeszeniu. W okresie jesiennozimo
wym prowadzone są rozgrywki pod nazwą 
Świętokrzyskiej Ligi LZS. Odbyła się już 
czwarta edycja tych rozgrywek. Wzięło w 
nich udział 16 drużyn męskich i 9 kobie
cych. Finałowy turniej – podobnie jak przed 
rokiem – wśród kobiet wygrała druży
na GLKS Fałków, wśród mężczyzn Oldboy 
Połaniec.

Podhalański Rajd Narciarski
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14 marca 2010 roku w Radzyminie 
odbył się VIII Halowy Turniej Piłki 

Nożnej Domów Dziecka zorganizowany 
przez Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” 
oraz Radzymiński Ośrodek Kultury i 
Sportu. W turnieju tym od kilku już lat 
nagrody funduje także nasze Zrzeszenie, i 
tak było i tym razem.

Turniej otworzył burmistrz Radzymina 
ZbigniewPiotrowski. Wzięło w nim udział 
10 drużyn, reprezentujących domy dziec
ka z następujących miejscowości: Dębinki, 
Równe, Kisielany, Radom, Puławy, Wola 
Gałęzowska, Julin, Ostrołęka, Płońsk, 
Gołotczyzna. Rywalizacja była bardzo zacię
ta i wyrównana. Do półfinałów awanso
wały drużyny z Gołotczyzny, Julina oraz z 

Radomia i Dębinek. Przed finałami przybył 
gość specjalny – Dariusz Dziekanowski, 
wielokrotny reprezentant Polski, który 
objął turniej patronatem. Został przyjęty 
przez dzieci ciepło i entuzjastycznie, roz
dał mnóstwo autografów. Odbył się także 
mecz pokazowy uczniów Zespołu Szkół 
im. Eleonory Czartoryskiej z Radzymina z 
najmłodszą reprezentacją Domów Dziecka. 
Dzieciaki pokazały solidną piłkę nożną, 
było dużo śmiechu i radości. Wynik 4:1 dla 
Radzymina.

W meczu o pierwsze miejsce walczyły 
drużyny z Radomia i Gołotczyzny – wynik 
5:2, w walce o trzecie miejsce zmierzyły się 

zespoły z Dębinki i Julina – rezultat 3:0.
Burmistrz Radzymina Zbigniew Pio tro

wski i burmistrz gminy Tłuszcz Krzysztof
Białek wręczyli puchary czterem najlep
szym drużynom. Nagrody indywidualne 
wręczył Wacław Hurko, wiceprzewodni
czący Krajowego Zrzeszenia LZS.

Najlepszym zawodnikiem został Tomasz 
Zmudczynski z Gołotczyzny.

Najlepszym strzelcem – 12 bramek – 
Arkadiusz Kacprzak z Radomia.

Najlepszym bramkarzem Jakub 
Walaszczyk z Dębinek.

Nagrodę Fair Play otrzymała drużyna z 
Kisielan.

Rozpoczął się już konkurs Ministra 
Sportu i Turystyki na najciekawszą ini

cjatywę z zakresu upowszechniania sportu 
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim, 
którego realizację, podobnie jak w ubiegłym 
roku powierzono Zrzeszeniu LZS (dawny 
Karol). 

Na posiedzeniu RG KZ LZS (27 marzec 
2010) zatwierdzono skład Krajowej Komisji 
Konkursowej. Weszli do niej: Roman
Jagieliński, przewodniczący RG KZ LZS, 
Józef Poterucha, przewodniczący GKR 
KZ LZS, Tadeusz Rożej, przedstawiciel 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zbigniew
Olkowicz, przewodniczący Komisji 
Turystyki, Ryszard Chustecki, przewod
niczący Komisji Sportu, Jacek Kucybała, 
przewodniczący Komisji Upowszechniania, 
AndrzejSadlok, przedstawiciel RG KZ LZS, 
Krzysztof Bagiński, starosta białogardzki, 
AndrzejKruzel, wicestarosta staszowski.

Konkurs realizowany jest jako zadanie z 
zakresu promocji sportu dzieci i młodzieży 
w ramach programu „Sport Wszystkich 
Dzieci”. Jego celem jest m.in. wyłonienie 
najciekawszych inicjatyw z zakresu upo

wszechniania sportu wśród dzieci i mło
dzieży w środowisku wiejskim, promowanie 
działań sprzyjających lepszemu wykorzy
staniu istniejącej gminnej bazy sportowej, 
przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom 
agresji i patologii wśród dzieci i młodzie
ży, poszerzenie zakresu i form współpracy 
władz samorządowych szczebla gminnego 
i organizacji pozarządowych na rzecz akty
wizacji sportowej społeczności lokalnych.

W konkursie mogą uczestniczyć jednost
ki z osobowością prawną prowadzące statu
tową działalność w zakresie upowszechnia
nia sportu wśród dzieci i młodzieży: kluby 
sportowe (np. UKS, ULKS, ULPKS, LKS,) 
stowarzyszenia sportowe i związki stowa

rzyszeń sportowych szczebla gminnego. 
Mogą w nim także uczestniczyć laureaci z 
lat poprzednich pod warunkiem, że zgłoszą 
do konkursu nową inicjatywę.

Zgłoszone do konkursu imprezy muszą 
odbyć od 1 kwietnia do 30 września 2010 
roku.

Projekty mogą być wspierane organiza
cyjnie i finansowo przez samorządy lokalne, 
dyrekcje szkół, organizacje pozarządowe, 
lokalne stowarzyszenia, itp.

Przypominamy, że konkurs jest dwusz
czeblowy. Najpierw imprezy sportowe zgło
szone do konkursu w danym województwie 
oceniają Komisje Wojewódzkie, wybierają 
dwa najlepsze przedsięwzięcia i przesyłają 
do Komisji Krajowej, która ustala ranking 
od 1 do 32 miejsca.

Nagrodą za pierwsze miejsce jest zakup 
sprzętu sportowego za sumę 15 tys. złotych, 
wszystkie następne też są nagradzane.

Mamy nadzieję, że i w tym roku konkurs 
będzie się cieszył dużym zainteresowaniem. 
Życzymy udanych pomysłów i perfekcyj
nej ichrealizacji.Czekamytakżenarela
cjezimprez.

Turniej piłkarski domów dziecka
w Radzyminie

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki 
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W ramach zadania „Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu w środowi

sku wiejskim – imprezy masowe ,,Sport dla 
Wszystkich" oprócz wielu innych imprez, 
odbywać się będą międzyregionalne i ogól
nopolskie imprezy rodzinne. To kontynu
acja programu, który realizujemy od 2007 
roku. Poprzednio towarzyszyło im hasło 
„Rodzina Rekreacja Zdrowie". Jakie będzie 
tegoroczne hasło? Dowiecie się wkrótce.

Inauguracja zlotów ogólnopolskich odbę
dzie się w Jarosławcu w dniach 25.06.Kolejne 
zloty ogólnopolskie odbędą się: w sierpniu 
na Podlasiu (57.08. 2010 Wojewodina), 

a jesienią nad morzem (1619.09.2010 
Mielno) i w Bieszczadach (2326.09.2010).
Wszystkie Zloty Międzyregionalne odbędą 
się we wrześniu: 

35.09.2010 – Kozienice
912.09.2010 – Krasnobród
1012.09.2010 – Karpick
2426.09.2010 – Nowa Bystrzyca.
Głównym celem tych imprez jest tworze

nie warunków dostępu do kultury fizycznej 
społeczności wiejskiej w formach odpowia
dających indywidualnym zainteresowaniom 
i możliwościom uczestników, ze szczegól
nym uwzględnieniem rodzin, umożliwienie 

spędzania czasu wolnego w sposób aktywny 
i atrakcyjny oraz przeciwdziałanie choro
bom cywilizacyjnym, a także promowanie 
zdrowego stylu życia.

W ubiegłym roku zloty cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem i we wszystkich 
zlotach ogólnopolskich wzięło udział więcej 
uczestników niż zakładano. Jesteśmy pewni, 
że tak będzie i w tym roku, bo ich organi
zatorzy prześcigają się w uatrakcyjnianiu 
programu. Wybierają świetne miejsca i zna
komicie wszystko organizują. 

My zapewniamy, że relacje z kilku zlotów 
ukażą się na naszych łamach.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS od by wają 
się tylko w kilkunastu dyscyplinach. 

Sprawdzianem więc dla przedstawicie
li gier zespołowych, takich jak siatkówka, 
koszykówka czy piłka ręczna są corocznie 
Igrzyska LZS. By jednak na nich wystą
pić trzeba przejść eliminacje, bowiem w 
finale grają tylko cztery najlepsze drużyny 
w poszczególnych grach. Zgodnie z regu
laminem dokonuje się podziału na grupy 
według województw i rozgrywa turnieje 
międzywojewódzkie. W tym roku do udzia
łu w tych turniejach w siatkówce swoje dru
żyny (kobiet i mężczyzn) zgłosiło 11 woje
wództw, w koszykówce kobiet – również 11, 
wśród mężczyzn zgłoszono drużyny z 12 
województw, w piłce ręcznej kobiety – 13, 
a mężczyzn – 14. Zakończyły się już, lub 
kończą turnieje międzywojewódzkie. 

Jeden z takich turniejów odbył się w 
Stargardzie Szczecińskim, gdzie drużyna 
koszykarzy juniorów „Spójni" prowadzo
na przez trenera Ireneusza Purwinieckiego 
gościła konkurentów z Tarnowa Podgórnego 
(woj.wielkopolskie), Strzelec Krajeńskich 
(woj. lubuskie) oraz Kwidzynia (woj.pomor
skie). Gospodarze nie byli „zbyt gościnni” i 
wygrali wszystkie mecze gwarantując sobie 

udział w finałowym turnieju, który odbę
dzie się jak już informowaliśmy, w sierpniu 
w Kielcach.

Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe ufundowało okoliczno
ściowe puchary i dyplomy dla wszystkich 
drużyn i zawodników startujących w tur
nieju, a statuetkę dla najlepszego trenera 
otrzymał Ireneusz Purwiniecki. Nagrody 
wręczał wiceprzewodniczący Rady Głównej 
KZ LZS StanisławKopeć.

Zawodom towarzyszył miły akcent kra
joznawczy ponieważ przybyli do Stargardu 
młodzi sportowcy poznali szlak turystyczny 
„Klejnot Pomorza", pokazujący „perełki" 
architektoniczne miasta. 

Informację o turnieju przysłała nam kol. 
JoannaSuleja.

  

Z l o t y  r o d z i n n e

Świetna zabawa, dużo emocji

Siatkarze, koszykarze i szczypiorniści
walczą o finał w Kielcach
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Sport i rekreacja to życie i zdrowie

Co za pech! Przyszło nam żyć w cza
sach, w których od kobiety oczekuje 

się rezygnacji z kobiecości. Narzuca się jej 
obowiązek naśladowania idealnego wzoru, 
który jest niezgodny z jej naturalną budową: 
wąskie biodra, płaskie piersi. Krągłe biodra 
i wypukły brzuszek to atak na społeczne 
poczucie estetyki. Kobietą być – to dążyć do 
sylwetki kilkunastoletniego chłopca. Kto to 
wymyślił i dlaczego takiemu przekonaniu 
ulegamy? Głodzenie się i ciągłe bycie na
dieciezagrażazdrowiu. Tak często mówią 
lekarze zmagający się z anoreksją i bulimią 
u młodych dziewcząt. Ale to jedna strona 
medalu. Po drugiej są ci, co leczą oty
łość. Otyłość,czyliprzekroczenienależnej
wagiciałaoponad20%tochoroba. Różni 
się od innych tylko tym, że jak dotąd nie 

wynaleziono na nią lekarstwa i zalicza
na jest do schorzeń obarczonych wysokim 
poziomem ryzyka. Coraz częściej problem 
ten dotyczy dzieci, określa się go naukowo 
„występowaniem zespołu metabolicznego”. 
Dzieci z nadwagą zagrożone są w przyszło
ści miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym i 
cukrzycą. 

Co jest najczęstszą przyczyną otyłości?
Złeodżywianieibrakaktywnościruchowej.

Ilu z nas może podpisać się pod poniższym 
wyznaniem: Żyłem zawsze zgodnie z zasadą: 
jeśli nie czuję się naprawdę chory, nie muszę 
troszczyć się o zdrowie. Nie będę marnował 
czasu i wystawał przed gabinetem lekarskim. 
Zapewne wielu. Bo też dzisiaj – czas to pie
niądz. Pracujemy po 1214 godzin dziennie, 
a niewielką ilość czasu wolnego nie prze
znaczamy na dbanie o zdrowie. Najczęściej 
spędzamy go na kanapie, przy telewizorze 
lub przy komputerze. Krótko mówiąc pro

gramujemy sobie katastrofę. Dopiero np. gdy 
zdarzy się nam niebezpieczny dla życia zawał 
zaczynamy dbać o zdrowie, ale wtedy jest już 
często za późno...

Nasz dziadek był przez całe życie otyły, 
jadał tłustą wieprzowinę, nie jadał warzyw, 
często pił alkohol i kopcił jak komin. Mimo 
to nigdy nie potrzebował lekarza i dożył 
sędziwego wieku. Często takich opowieści 
możemy posłuchać u „cioci na imieninach”. 
Załóżmy, że ten legendarny krewny z koń
skim zdrowiem istniał naprawdę, ale to 
wyjątek i nikt nie powinien liczyć, że może 
bezkarnie popełniać podobne błędy. 

Dlaczego tyjemy? Wszyscy dietetycy są 
tu zgodni – przeciętny sposób odżywiania 
się szkodzi zdrowiu. Spożywamy za dużo 
produktów zawierających tłuszcze, białka 

zwierzęce i denaturowane węglowodany. 
Zawartość kaloryczna dziennej diety wy 

nosi ponad 3000 kalorii, pod czas gdy orga
nizm może zużytkować przeciętnie 2200
2800 kalorii. Nadwyżka zamienia się w 
tłuszcz i stopniowo zwiększa ciężar ciała. 
Jak można ustalić podstawowe zapotrzebo
wanie na kalorie? Składa się ono z dwóch 
części: stawki podstawowej i zapotrzebo
wania dodatkowego, wynikającego z różno
rodnych rodzajów aktywności zawodowej. 
Stawka podstawowa to – waga naszego ciała 
x 1 kaloria x 24 godziny (osoby otyłe za 
podstawę obliczeń muszą przyjmować wagę 
wskazaną dla danego wzrostu). Ale najlepiej 
poprosić lekarza, by określił nasze zapo
trzebowanie na kalorie – ma do tego odpo
wiednie tabele, i tak np. urzędnik biuro
wy potrzebuje 22002400 kalorii, listonosz 
30003200, murarz – 40004900, robotnik 
rolny – 40006000 itd. 

Nadwaga szkodzi zdrowiu
Nasza dzienna dieta powinna zawierać 

60 g tłuszczu, 50 g białka i 400 g węglowo
danów. Przy czym należy spożywać jak naj
mniej wysoko przetworzonych produktów, 
a do tych zaliczmy białą mąkę, oczyszczony 
ryż (Azjaci nazywają go „białą śmiercią”), 
cukier i wytworzone z niego produkty. 

Nieracjonalne odżywianie się prowadzi 
do paradoksalnej sytuacji, którą jeden ze 
znanych dietetyków określił jako „niedobory 
w przepełnionym garnku”. Z jednej bowiem 
strony nadmiar pożywienia prowadzi do 
otyłości, a z drugiej wiele osób właśnie z 
nadwagą cierpi na awitaminozę, która sprzy
ja licznym chorobom. Naszdziennyjadło
spis powinien w co najmniej 1/3 składać
sięznaturalnejsurowizny – świeże owoce, 
sałatki, surówki warzywne, musli z pełno
ziarnistych zbóż. Nie stosujmy bez porady u 
lekarza, żadnych diet, których dzisiaj pełno 
w kobiecych pismach i poradnikach, naj
częściej kończą się one efektem „jojo”, czyli 
powrotem do poprzedniej wagi lub nawet 
przybyciem kolejnych, nadprogramowych 
kilogramów. Dieta, która gwarantuje stra
tę 10 kilogramów w ciągu miesiąca lub 
trzech to zbrodnia na własnym organizmie. 
1015 kilogramów można schudnąć w rok. 
Dlaczego? W tak długim czasie zmienić się 
mogą nasze nawyki żywieniowe, a samo 
odchudzanie nie będzie dla nas katorgą. 

Ale prawidłowe odżywianie się to nie 
wszystko – potrzebna jest jeszcze aktywność 
ruchowa, i to nie okazjonalna, ale systema
tyczna. 

Skutki niedoboru ruchu są różnorod
ne. Nie używane mięśnie wiotczeją, stawy 
„rdzewieją”, pojawiają się zaburzenia w krą
żeniu, serce słabnie, zwalnia się przemiana 
materii, do tego stajemy się bardziej nerwo
wi, agresywni i podatni na depresję. 

Jak powinien wyglądać profilaktyczny
trening zdrowotny – gimnastyka rano i 
wieczorem przez 10 minut i 3 razy w tygo
dniu po 30 minut sportu – marsz, bieg, 
pływanie, jazda na rowerze. Oprócz tego 
w ciągu dnia powinniśmy się jak najwięcej 
poruszać – można zrezygnować z windy, 
do pracy iść pieszo lub pojechać rowerem, a 
na zakupy nie jeździć samochodem. Rodzaj 
aktywności fizycznej trzeba dobrać same
mu. Niech to będą na początku spacery w 
miłym towarzystwie, później przyjdzie czas 
na aerobic, calanetics. Nie warto w chwilo
wym zapale rzucać się na coś, do czego nie 
jesteśmy gotowi. 

Walka z nadwagą nie jest niestety prosta, 
dlatego lepiej otyłości zapobiegać i to już w 
młodym wieku. A największym zagroże
niem dla naszych dzieci jest jedzenie typu 
fast food – zacznijmy od ograniczania go.
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Czy wiecie co znaczy słowo hipokinezja? 
Tak naukowo nazywa się deficyt ruchu. 

A ten można powiedzieć bez przesady doty
czy milionów Polaków. Dla większości z 
nas aktywność fizyczna sprowadza się do 
zwykłych czynności, takich jak, niedziel
ny spacer po obiedzie, od czasu do czasu 
wycieczka rowerowa, może u niektórych 15 
minut gimnastyki. To na ogół nie wystarcza 
by zachować sprawność fizyczną. Może na 
początek przeznaczmy na sport choć 30 
minut dziennie. Ale przedtem warto przeko
nać się jaki jest stan fizyczny naszego organi
zmu. Wykonajmy jeden z poniższych testów.

Test marszowy polega na przejściu 1 
kilometra w jak najkrótszym czasie lub jak 
najdłuższego docinka w czasie 30 minut. 
Jak oceniamy wyniki – jeżeli czas przejścia 
jednego kilometra wynosi poniżej 8 minut 
to poziom sprawności mamy bardzo wyso
ki, przy 1012 min. – wysoki, 1215 min. 
– średni, powyżej 15 minut – niski. I jeśli w 
ciągu 30 minut przeszliśmy 3,8 km i więcej 

– poziom sprawności may bardzo wysoki, 
33,8 km – wysoki, 22,5 km – średni, poni
żej 2 km – niski.

Test Coopera to jedna z najbardziej 
popularnych metod oceny wytrzymałości. 
Polega on na przebiegnięciu w ciągu 12 
minut jak najdłuższego dystansu. Jeśli prze
biegliśmy poniżej 1600 metrów nasza kon
dycja jest bardzo słaba, 16002000 – słaba, 
20002400 – zadowalająca, 24002800 m – 
dobra, powyżej 2800 – bardzo dobra.

Test kolarski polega na przejechaniu na 
rowrze dystansu 12 km po płaskim terenie. 
Możemy stwierdzić, że mamy dobrą kondy
cję, gdy pokonamy ten odcinek – kobiety w 
40 minut, mężczyźni – w 30.

Testpływacki polega z kolei na przepły
nięciu w ciągu 6 minut jak najdłuższego 
dystansu. Jeśli przepłynąłeś 300 i więcej 
metrów twój poziom sprawności jest bardzo 
wysoki, przy 250300 m – wysoki, przy 200
250 średni, przy 150200 niski, poniżej 150 
metrów – bardzo niski.

Czy istnieją jakieś przeciwskazania do 
uprawiania biegu? Pierwsza zasada nie prze
sadzać. Nie podejmować zbyt dużego wysił
ku jak na nasze możliwości. Bieganie może 
być dużym obciążeniem dla organizmu – 
narażone są zwłaszcza stawy kolanowe i 
kręgosłup – dlatego w razie poważniej
szych chorób układu krążenia, oddecho
wego, kostnomięśniowego należy zasię
gnąć porady lekarza. Dotyczy to zwłaszcza 
osób starszych. Generalnie bardzo nieliczne 
choroby wykluczają trening. Pod kontrolą 
lekarza mogą ćwiczyć nawet zawałowcy. 
Przeciwwskazania do uprawiania różnych 
dyscyplin sportowych można podzielić na 
bezwzględne (np. zaawansowane, ciężkie 
nadciśnienie tętnicze, niewydolność krąże
nia czy niewydolność nerek), przy których 
absolutnie trzeba zapomnieć o jakichkol
wiek treningach oraz względne (np. astma 
oskrzelowa), kiedy możemy trenować pod 
ścisłą kontrolą medyczną.

Jakie korzyści daje nam regularne biega
nie? Wymieńmy tylko niektóre: zmniejsza 
ryzyko miażdżycy, przyspiesza metabolizm 
spoczynkowy, co daje większą kontrolę nad 
wagą, zmniejsza ryzyko zawału serca, zwięk
sza wydolność fizyczną, poprawia pamięć, 
ułatwia zasypianie i działa antydepresyjnie.

To porady dla dorosłych, ale pamiętajmy 
o naszych dzieciach. Od małego zachęcaj
my je do biegania i jazdy na rowerze. Do 
uprawiania tych sportów niewiele trzeba. 
Gońmy od komputera i sprzed telewizora. 
Nie będzie problemu z nadwagą i odchu
dzaniem. I jak twierdzą znawcy  nie będzie 
problemów z nauką.

Czy wiesz, że regularny wysiłek fizycz
ny może ci zapewnić dodatkowe 10 

lat życia. Leżenie na kanapie i oglądanie 
telewizji nie jest najlepszym sposobem na 
odpoczynek. Bieganie to najprostsza, naj
bardziej naturalna forma ruchu dla zdro
wia. I dodajmy najtańsza – nie wymaga 
specjalistycznego, drogiego sprzętu, karnetu 
na siłownię i dojazdu do stadionu. Biegać 
możesz wszędzie – nawet wokół własne
go domu. Korzyści wynikające z biegania 
doceniają już setki tysięcy ludzi – coraz 
więcej osób bierze udział w biegach ulicz
nych, półmaratonach i maratonach orga
nizowanych w wielu polskich miastach i 
miasteczkach. A na rozpoczęcie nigdy nie 

jest za późno. Wiele osób często pyta jak się 
zabrać do biegania, jeśli zaczyna się od zera? 
Na pierwszym treningu ograniczamy się do 
... szybkiego marszu. Po 15 minutach może
my powoli pobiec, ale nie dłużej niż minutę. 
Przejść kawałek i znowu pobiec, tak robimy 
ze trzy razy. Po półgodzinie należy wykonać 
ćwiczenia rozciągające (np. kilka skłonów) 
i na tym koniec. Potem należy stopniowo 
włączać więcej odcinków biegowych i nieco 
je wydłużać. Po miesiącu można dojść do 
ciągłego 30 minutowego joggingu. Przy bie
ganiu obowiązuje formuła – 3x30x130, czyli 
aktywność fizyczna trzy razy w tygodniu 
przez 30 minut z tętnem 130 uderzeń serca 
na minutę.

Bieg po zdrowie

Testy kondycyjne
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