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– Panie przewodniczący kończy się 
czteroletnia kadencja, przed nami Zjazd 
Krajowy. Jak ją pan ocenia. Co udało się 
nam zrealizować, a czego nie?

– Niewątpliwie należy zacząć od osią-
gnięć sportowych, te są najważniejsze nie 
tylko dla kibiców. A było ich w tym czasie 
dużo. Lista zawodników i wychowanków 
LZS, którzy sięgali po najważniejsze spor-
towe trofea – medale mistrzostw Europy, 
świata i olimpijskie jest długa. Radości 
przysporzyli nam Kamil Stoch, Paweł Faj-
dek, Adrian Zieliński, znakomici kolarze 
Michał Kwiatkowski i Rafał Majka, Kata-
rzyna Pawłowska. Kamila Lićwinko. Wielu 
zawodników z klubów Zrzeszenia LZS, je-
stem o tym głęboko przekonany, pojedzie 
na igrzyska olimpijskie do Rio de Janeiro. 
To pokazuje jaki wkład wnosi do polskiego 
sportu nasze stowarzyszenie. 

Za wspomnianymi wyżej mistrzami po-
dąża młode pokolenie, bo jak pokazują wy-
niki współzawodnictwa w sporcie młodzie-
żowym co roku uzyskujemy w klasyfikacji 
prowadzonej przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki coraz więcej punktów. Niektó-
re kluby Zrzeszenia wygrywają rywaliza-
cję krajową w kilku sportach, co cieszy i 
świadczy o tym, że nasz wewnętrzny system 
szkoleniowy, wypracowywany przez wiele 
lat sprawdza się. 

Młodzi, obiecujący zawodnicy mają 
przed sobą wspaniałą, sportową przy-
szłość. Jestem pewien, że trenerzy klubowi 
tych zawodników dołożą wszelkich starań 
by nie zmarnować ich talentów. Lista tych 
naszych nadziei, nawet olimpijskich, jest 
również długa. Szczególnie w sportach 
uznawanych w Zrzeszeniu za wiodące. 

Mamy świetnie młode kolarki – Justyna 
Kaczkowska z UKKS Imielin Team, Daria 
Pikulik z BCM Nowatex Ziemia Darłowska 
– mistrzynie świata na torze czy Agniesz-
ka Skalniak z Pacificu Toruń, dwukrotna 
brązowa medalistka MŚ na szosie, która ze 
względu na talent porównywana jest z Mają 
Włoszczowską i Michałem Kwiatkowskim, 
zapaśniczki – np. Katarzyna Mądrowska z 
Feniks Pesta Stargard, brązowa medalistka 
MŚ z tego roku, świetne łuczniczki i lekko-
atletki. Pomagamy naszym klubom szko-
lić młodzież poprzez system Wiodących 
Klubów Sportowych (WLKS) i Ośrodków 
Szkolenia Sportowego Młodzieży (OSSM), 
organizujemy zgrupowania i mistrzostwa 
LZS, przede wszystkim dla najmłodszych 
„wyczynowców”.

Jeśli chodzi o działalność organizacyjną 
to priorytetem w tej kadencji był rozwój i 
wzmocnienie struktur wojewódzkich zrze-
szeń. Chodziło głównie o sprawniejsze po-
zyskiwanie środków finansowych będących 
w dyspozycji samorządów. I w kilku przy-
padkach to się udało. Najlepszym przykła-
dem jest tu Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, 
które podpisuje umowy z Urzędem Mar-
szałkowskim w cyklu trzyletnim. Nama-
wiamy inne województwa by poszły w ślady 
Wielkopolski. 

Nie do końca powiódł się plan tworze-
nia zrzeszeń na poziomie powiatów. Dalszy 
rozwój struktur powiatowych powinien być 
naszym priorytetem na następną kadencję. 
Mamy silne kluby, dobrze pracujące zarzą-
dy gminne i wojewódzkie, a szczebel zrze-
szeń powiatowych nie istnieje w tak zorga-
nizowanej formie jakbyśmy wszyscy sobie 
tego życzyli. Samorządy to nasz naturalny 

sojusznik, a także, czego jestem pewien, 
partner strategiczny na najbliższe lata.

– Ale jak mówią działacze: w powiatach 
nie ma pieniędzy na sport.

– W niektórych gminach i wojewódz-
twach też nie ma. Ale trzeba próbować. I 
znowu przykład – w powiecie siedleckim, 
gdyby nie samorząd powiatowy wiele im-
prez sportowych by się w ostatnich latach 
nie odbyło. Oczywiście, nie każdy samorząd 
jest wrażliwy na hasło „sport”. Ale sporo też 
zależy od sposobu naszej argumentacji. 

– Współpraca z samorządami na każ
dym szczeblu to niewątpliwie priorytet 
w obecnych czasach. Ale pragnę przypo
mnieć, że kilkadziesiąt lat temu budżety 
Rady Głównej i wojewódzkich zrzeszeń 
tylko w połowie oparte były o fundusze 
państwowe, druga połowa pochodziła 
ze składek członkowskich, działalności 
gospodarczej i wpłat różnych instytucji i 
przedsiębiorstw, dziś powiedzielibyśmy 
sponsorów.

– Historia to zawsze dobra nauczycielka. 
Niewątpliwie potrzebujemy dywersyfikacji 
źródeł pozyskiwania funduszy. Szczególnie 
boleśnie jej brak odczuło w tym roku Krajo-
we Zrzeszenie, które startując w konkursie 
ofert Ministerstwa Sportu i Turystyki, prak-
tycznie na te same programy co dwa, trzy 
lata temu otrzymało prawie o 35% mniej 
pieniędzy. 

Wiemy, że pozyskanie sponsora dla ca-
łej organizacji, który związałyby się z nami 
na lata, to zadanie bardzo trudne. Musimy 
próbować pozyskać jednego lub kliku spon-
sorów na nasze pojedyncze ogólnopolskie 
imprezy sportowe. To ważne wyzwanie na 
kolejne lata. Musimy dążyć do dywersyfika-
cji wpływów by nie być całkowicie zależnym 
od państwowych pieniędzy. Musimy „szu-
kać” też pieniędzy w funduszach unijnych.

– Dwa, trzy razy próbowaliśmy, ale się 
nie udało, choć nasze projekty nie zostały 
odrzucone, ale uzyskały zbyt mało punk
tów. Ponadto takie projekty najczęściej pi
szą wysokiej klasy specjaliści, na których 
nas nie stać – finansowo oczywiście.

Stoimy przed nowymi wyzwaniami

Rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem,  
Przewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS.
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– Na pewno nie jest to, jak się potocznie 
mówi, „łatwy pieniądz”, ale próbować trze-
ba. Szczególnie obecnie, gdy nie należy się 
spodziewać, jak widać po ostatnich kon-
kursach ofert Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, że nasz budżet będzie w Krajowym 
Zrzeszeniu taki jak rok, czy dwa lata temu. 
Ale jestem przekonany, że znajdziemy 
wśród naszych członków lub sympatyków 
ludzi, którzy nam pomogą. 

– Może i tak... Ale wie pan, że tu i tam 
słychać głosy, że „ten sztandar należałoby 
już wyprowadzić”.

– Nie wyobrażam sobie pejzażu polskiej 
wsi bez Ludowych Zespołów Sportowych. 
Przez 70 lat udało się nam stworzyć wielką 
rodzinę, którą łączą wspólne cele. To tysiące 
członków, działaczy wychowanków – ludzi 
„zarażających” optymizmem i determina-
cją w realizacji celów, poświęcających czas 
wolny na rzecz działalności społecznej. A 
to w dzisiejszych czasach jest uważane za 
coś staroświeckiego. Przecież większość 
imprez sportowych i rekreacyjnych orga-
nizowanych w gminach przygotowują dzia-
łacze naszego Zrzeszenia. O ich inwencji i 
pomysłowości najlepiej świadczy konkurs 
„Na najciekawsze inicjatywy...”, nie koń-
czę nazwy tego konkursu, bo co roku ma 
on inną nazwę. Do konkursu corocznie, a 
organizujemy go od 2009 roku, zgłasza się 
średnio około 80 organizatorów z całego 
kraju. Realizują wspaniałe, ciekawe imprezy 
sportowo-rekreacyjne z dużym zaangażo-
waniem wolontariuszy. 

A nawiązując do naszego jubileuszu 
70-lecia – tak wiem że niektórzy uważają 
nas za „dinozaury”, że najchętniej wypisali-
by nas z kart historii, nie zaważając na to, że 
napisanie historii polskiego sportu, nie jest 
możliwe bez Ludowych Zespołów Spor-
towych. Jesteśmy i powinniśmy być silni i 
dumni z naszej tradycji. Jeszcze raz powtó-
rzę, stworzyliśmy wspólnotę, wielką wielo-
pokoleniową rodzinę, która zawsze, nawet 
w najtrudniejszych czasach trzymała się ra-
zem. Razem to nie znaczy przeciw komuś. 

Wszystkie te, nie do końca optymistycz-
nie nastrajające, „głosy” powinny nas zmo-
bilizować do ożywionej dyskusji, z której 

wspólnie wyciągniemy wnioski jako orga-
nizacja. Doskonałą okazją do niej będzie 
najbliższy zjazd delegatów Krajowego Zrze-
szenia, który oprócz zakończenia obecnej 
kadencji władz i wyboru nowych, ma przed 
sobą również inne ważne zadania. Przede 
wszystkim należy właśnie pobudzić dia-
log na temat rozwoju naszego potencjału, 
promocji marki jaką są Ludowe Zespoły 
Sportowe i nakreślenie kierunku rozwoju 
organizacji, tak ważnej przecież dla całego 
polskiego sportu, ale także dla lokalnych 
społeczności, które nie wyobrażają sobie tej 
najbliższej rzeczywistości bez nas.

– Te same „głosy” mówią również, że 
stoimy w miejscu, że od lat nie stworzy
liśmy niczego innowacyjnego. Zgłaszamy 
do konkursów ofert ministerstwa Sportu 
i Turystyki ciągle te same ogólnopolskie 
projekty – imprezy często o długiej trady
cji, ale tracące z biegiem lat na atrakcyj
ności.

– Ale imprezy, które cieszą się niezmien-
ną popularnością w środowisku wiejskim, 
jak choćby turnieje „Piłkarska Kadra Cze-
ka”, turniej szachowy o „Złotą Wieżę”, ma-
sowe biegi przełajowe czy igrzyska sporto-
wo-rekreacyjne. I staramy się wpisywać w 
nie nowe elementy. Choć może zbyt rzad-
ko wykorzystujemy naszych znakomitych 
sportowców, obecnych i byłych, jako am-
basadorów różnych programów. Niestety 
przeszkadza też w tym, roczny system kon-
kursów ofert Ministerstwa Sportu i Tury-
styki – nie sprzyja on planowaniu na 2-3 
lata. A jak wiemy duże przedsięwzięcia wy-
magają czasu i środków. W profesjonalnym 
sporcie wygląda to inaczej. 

Reagujemy też na zmianę priorytetów 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, które np. 
trzy lata temu wprowadziło konkursy mają-
ce na celu pobudzić aktywność fizyczną se-
niorów. Zorganizowaliśmy m.in. szkolenia 
dla seniorów-animatorów, w kilku woje-
wództwach w ramach programu „Aktywny 
senior” udało się stworzyć grupy ćwiczebne 
50+, wspólnie z Fundacją pani prof. Ewy 
Kozdroń zorganizowaliśmy w Warszawie 
konferencję szkoleniową poświęconą tej 
problematyce. To niezwykle istotna dzia-
łalność, bo jako społeczeństwo starzejemy 
się – seniorów będzie przybywać. A oso-
by starsze mieszkające na wsi czy małych 
miasteczkach mają mniejsze możliwości 
uczestniczenia w zajęciach sportowych czy 
rekreacyjnych. 

Moim zdaniem, robimy dużo w upo-
wszechnianiu sportu powszechnego na wsi, 
ale wciąż jako stowarzyszenie mamy ukryte 
możliwości rozwoju swego potencjału. Głę-
boko wierzę, że go rozwiniemy. 

– Ale trzeba wiedzieć też, co nam utru
dnia rozwinięcie tego potencjału, a co 
ułatwia?

– Stworzenie strategia rozwoju organiza-
cji na najbliższe kilka lat, to kolejne wielkie 
zadanie następnej kadencji. I nie zastąpi 
tego program działania przyjęty na naj-
bliższym Zjeździe. Dziś każda nowoczesna 
organizacja taką strategię posiada. I w tej 
strategii powinny pojawić się nowe pomy-
sły, rozwiązania. Bo jak powiedziałem – je-
steśmy dumni ze swojej historii, ale dziś ona 
nas nie wyżywi i nie wykarmi. Kiedyś LZS 

był jedyną organizacją upowszechniającą 
sport w środowisku wiejskim – dziś urosła 
nam konkurencja. Konkurencja w postaci 
innych organizacji pozarządowych, z który-
mi powinniśmy współpracować. Należało-
by też wzmocnić współpracę ze związkami 
sportowymi, które coraz częściej poza wy-
czynem, zajmują się też sportem masowym, 
powszechnym. Nawiązać współpracę z fun-
dacjami znanych sportowców. Bowiem dziś 
by stworzyć od podstaw taki turniej ogól-
nopolski jak np. „Piłkarska Kadra Czeka” 
trzeba wielu podmiotów. Na szczeblu wo-
jewódzkim to się udaje – np. województwo 
małopolskie realizuje od dwóch czy trzech 
lat projekt „Wakacje z piłą nożną” dofinan-
sowywany przez Urząd Marszałkowski, 
który przyciąga na boiska około 5 tysięcy 
uczestników w jednej edycji. 

– Można więc stwierdzić, że patrzy pan 
optymistycznie na przyszłość Ludowych 
Zespołów Sportowych?

Choć rok 2016 nie zaczął się dla nas naj-
lepiej, wiem, że sobie poradzimy, bo nie je-
steśmy projektem przeszłości. O naszej sile 
stanowią wspaniali i bezinteresowni działa-
cze, zarówno ci starsi, jak i młodzi. Mamy 
sympatyków i przyjaciół, na których zawsze 
możemy liczyć. I nie brakuje nam chęci do 
pracy na rzecz upowszechniania kultury fi-
zycznej, w szerokim jej pojęciu, w środowi-
sku wiejskim i małomiasteczkowym. 

– Dziękuję za rozmowę
Iwona Derlatka

Choć rok 2016 nie zaczął się dla nas najlepiej, wiem, że sobie poradzimy, bo nie jesteśmy projektem przeszłości.
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Województwo Lubelskie

28 listopada 2015 roku, w Świetlicy 
Wiejskiej w Burkatowie, powiat Świdnica, 
odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. 
Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekre-
tarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. 

Na początku obrad wszyscy uczestni-
cy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i 
koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka 
Procyszyna, wieloletniego działacza LZS 

na Opolszczyźnie. Sprawozdanie za minio-
ną kadencję przedstawił Leszek Noworól, 
a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk 
Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzie-
lili absolutorium ustępującym władzom.

 W wyniku przeprowadzonych wyborów 
Prezesem Zarządu Rady Dolnośląskiego 
Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa. 
Wiceprezesami zostali: Andrzej Cywiński 
i Leszek Noworól, sekretarzem Piotr 
Rostkowski, członkami Zarządu Rady zosta-
li: Waldemar Chwajoł, Adam Dymitroca, 
Ryszard Dutkowski, Wiesław Jasiński, 
Grażyna Jóźwik, Janusz Marcinkowski i 
Marian Żygadło. Przewodniczącym 5-oso-
bowej Komisji Rewizyjnej został Mieczysław 
Gwiazda. 

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. 
Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierun-
ków działania na lata 2016-2019.

10 kwietnia 2016 roku, w Lublinie odbył się 
XVIII Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy Delegatów Zrzeszenia LZS w 
Lublinie. Krajowe Zrzeszenie reprezento-
wał, wiceprzewodniczący Rady Głównej 
Wacław Hurko. 

Przewodniczącym Lubelskiego Zrze sze-
nia LZS ponownie wybrano Józefa Po te
ruchę. Zastępcami przewodniczącego 
zo sta li: Kon rad Firek, Ryszard Nilipiuk i 
Wa  cław Słom kowski, sekretarzem wybrano 
Dar iusza Piwońskiego, skarbnikiem Teresę 
Pa czkowską. Przewodniczącym Woje-
wódzkiej Komisji Rewizyjnej został Zbi
gniew Radziejczuk.

Podczas obrad Zjazdu przewodniczą-
cy Józef Poterucha przedstawił osiągnię-

cia Wo je wódzkiego Zrzeszenia w latach 
2012-2015, dokonał analizy i podsumo-
wania działalności. Sprawozdanie przed-
stawił też Marian Kozak, przewodniczący 
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. 

Delegaci udzielili absolutorium ustępują-
cej Radzie. Wybrano także 17 delegatów na 
Zjazd Kra jowy. Przyjęto program działania 
na kolejną kadencję.

Podczas Zjazdu wyróżniono i nagrodzono 
pucharami i medalami 70-lecia LZS kluby 
sportowe, powiaty i gminy, które w ramach 
prowadzonego współzawodnictwa zajęły w 
minionym czteroleciu (2012-2015) dziesięć 
pierwszych miejsc w swoich kategoriach. 

Nagrodzono także kilkudziesięciu dzia-
łaczy LZS różnego rodzaju wyróżnieniami, 
m.in.: wyróżnienia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej – odznaki honorowe „Primus in 
Agendo – Pierwszy w działaniu” otrzymało 6 
osób, w tym Arkadiusz Bratkowski, członek 
Zarządu Województwa Lubelskiego; odzna-
ką honorową „Zasłużony dla Województwa 
Lubelskiego” otrzymali: Marian Kozak – 
honorowy przewodniczący WKR RW LZS i 
Wacław Słomkowski – wiceprzewodniczący 
RW LZS.

Województwo Dolnośląskie
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Ku-

jawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS 
odbył się 20 lutego 2016 roku w Grubnie. 
Krajowe Zrzeszenie reprezentowała He
lena Koziej, członek Rady Głównej. 

Wśród gości byli m.in.: poseł Euge
niusz Kłopotek, były wieloletni prze-
wodniczący Zrzeszenia, Marcin Dro
gorób, dyrektor Departamentu Sportu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Eugeniusz Nowak, wiceprezes PZPN 
oraz prezesi wiodących okręgowych 
związków sportowych, jak również bur-
mistrzowie miast i wójtowie gmin. 

W dyskusji delegaci wysoko ocenili 
udział Zrzeszenia we współzawodnictwie 
sportu dzieci i młodzieży. Wiele ciepłych 
słów padło pod adresem władz samo-
rządów lokalnych, które tworzą należyte 
warunki dla rozwoju i upowszechniania 
sportu w środowisku wiejskim i małych 
miast.

Pozytywnie oceniono również wspie-
ranie działalności sportowej w terenie 
przez MSiT, które poprzez wielkie za-
angażowanie się Krajowego Zrzeszenia 
LZS, pozwala na rozwój sportu, głównie 
wśród dzieci i młodzieży. Zebrani zapo-
znani zostali również z aktualnym stanem 
przygotowań do XV Igrzysk Olimpijskich 
Sportowców Wiejskich Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczącym K-PZ LZS wybrano 
ponownie Michała Marszałkowskiego. 
Przewodniczącym WKR został Jerzy Du
dzic. Wybrano 27-osobową Radę, ukon-
stytuowało się 9-osobowe Prezydium. 
Wiceprzewodniczącymi zostali: Marek 
Cisek i Kazimierz Matusiak, sekreta-
rzem Maria Glazik, skarbnikiem Jerzy 
Wysocki. Wybrano również 7 delegatów 
na Zjazd Krajowy.

25 osób oraz 10 organizacji i samorzą-
dów wyróżniono odznakami: „Zasłużony 
Działacz LZS”, „Złotą Honorową Odzna-
ką LZS” oraz medalami 70-lecia LZS.

Zjazdy Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
dolnośląskie/lubelskie/kujawsko-pomorskie

Województwo 
Kujawsko-Pomorskie

We wszystkich 16 województwach odbyły się zjazdy, podczas których podsumowano 
ostatnie cztery lata działalności, wybrano nowe władze, a także delegatów na zjazd 
krajowy oraz wytyczono kierunki działań na kolejną kadencję. 
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28 kwietnia 2016 roku w Warszawie 
odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wy-
borczy Delegatów Mazowieckiego Zrze-
szenia LZS. Krajowe Zrzeszenie LZS 
re pre zentował Wacław Hurko, wiceprze-
wodniczący Rady Głównej.

Wybrano nowego przewodniczącego 
Mazowieckiego Zrzeszeni LZS – został 
nim poseł Piotr Zgorzelski. Wybrano 
również 25-osobową Radę Wojewódzką, 
z której wyłoniono 11-osobowe Pre-
zy dium oraz 3-osobową Wojewódzką 
Ko misję Rewizyjną. 

Funkcje wiceprzewodniczących peł-
nić będą: Józef Maciejczak, Sławomir 
Malanowski i Leszek Piórkowski, se kre-
tarzem został Paweł Tomaszewski, skar-
bnikiem Stefan Długosz. 

Wybrano 7 delegatów na Zjazd Kra-
jowy, wśród których znalazł się Wła
dysław KosiniakKamysz, obecny 
prze wodniczący Krajowego Zrzeszenia 
LZS i dotychczasowy przewodniczący 
Ma zowieckiego Zrzeszenia. 

Zjazd udzielił absolutorium ustępu-
jącym władzom oraz przyjął program 
działania na nową kadencję. 

Gośćmi Zjazdu byli m.in.: poseł 
Kukiz’15 Robert Mordak oraz Zdzisław 
Łazarczyk, prezes Mazowieckiego ZPN. 
Kilkadziesiąt osób uhonorowano róż-
nymi wyróżnieniami, w tym meda-
lem 70-lecia LZS, odznaką „Zasłużony 
Działacz LZS”, Złotą Honorową Odznakę 
LZS otrzymał wójt Gminy Nadarzyn 
Janusz Grzyb.

11 kwietnia 2016 roku, w Słubicach odbył 
się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Lu bus kiego Zrzeszenia LZS. Prezesem Rady 
Wojewódzkiej Lubuskiego Zrzeszenia LZS 
ponownie został wybrany Jan Graliński. 
Krajowe Zrzeszenie reprezentował na 
zjeździe Krzysztof Piasek, sekretarz Rady 
Głównej. 

Delegaci udzielili ustępującym władzom 
absolutorium, przyjęli program działania na 
lata 2016-2019. Wybrano także 7 delegatów 
na Zjazd Krajowy. Dokonano podsumowa-
nia współzawodnictwa sportowego w woj. 
lubuskim – najlepszym klubom wręczono 
puchary. 

Wiceprezesami Rady Wojewódzkiej LZ 
LZS zostali Zdzisław Butrym i Andrzej 

Szczesny, sekretarzem Jacek Zagozda, 
skarbnikiem Bronisław Orłowski a 
członkami: Kazimierz Barłóg, Ryszard 
Chustecki, Franciszek Dendewicz, Ireneusz 
Góra, Andrzej Martyniak i Kazimierz 
Milanowski. Przewodniczącą Wojewódzkiej 
Komisji Rewizyjnej została Zofia Pocztarek.

23 kwietnia 2016 roku, w Łodzi odbył 
się XIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego. 
Frekwencja delegatów wyniosła aż 93%. 
Krajowe Zrzeszenie reprezentował Krzy
sztof Piasek, sekretarz Rady Głównej. Pod-
czas Zjazdu podsumowano mijającą kaden-
cję, a sprawozdanie za lata 2012-2015 złożył 
przewodniczący RW Marek Mazur. Swoje 
sprawozdanie złożyła także Wojewódzka 
Komisja Rewizyjna. Ustępujące władze 
otrzymały absolutorium. W wyniku jaw-
nego głosowania, na przewodniczącego 
Rady Wojewódzkiej jednogłośnie wybrano 
dotychczas pełniącego te obowiązki Mar
ka Mazura, przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Łódzkiego. Dziękując dele-
gatom za zaufanie jakim go ponownie 
obdarzyli, Marek Mazur podkreślił dobrą 
współpracę i pomoc samorządu wojewódz-
twa łódzkiego a szczególnie obecnego na 
Zjeździe Dariusza Klimczaka, wicemarszał-
ka Województwa Łódzkiego, dla Ludowych 
Zespołów Sportowych. Zastępcami wice-
przewodniczącego zostali: Szczepan Krajda 
i Zdzisław Wawrzewski, sekretarzem wybra-
no Janusz Kamińskiego a skarbnikiem 
Zbigniewa Słomskiego. Przewodniczącą 
5-osobowej Komisji Rewizyjnej została 
Maria Morawska. 

Zasłużeni działacze i sympatycy LZS 
zostali uhonorowali medalami 70-lecia LZS.

Województwo Małopolskie

Województwo Łódzkie

Województwo Lubuskie

9 kwietnia 2016 roku, w Krakowie 
odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Delegatów Małopolskiego Zrzeszenia LZS. 
Krajowe Zrzeszenie reprezentowali: prze-
wodniczący RG Władysław Kosiniak
Kamysz, wiceprzewodniczący Wa cław 
Hurko i sekretarz Krzysztof Piasek. Gośćmi 
Zjazdu byli m.in.: sekretarz Województwa 
Małopolskiego Wojciech Szczepanik i z-ca 
dyrektora Wydziału Sportu Urzędu M. 
Krakowa Paweł Opach. 

Delegaci udzieli absolutorium ustę-
pującym władzom. Wybrano 45-oso-
bową Radę Wojewódzką i 5-osobową 

WKR, której przewodniczącym został 
Stanisław Marczewski. Przewodniczącym 
Małopolskiego Zrzeszenia ponownie został 
Jacek Doniec, wiceprzewodniczącymi: 
Jacek Kucybała, Aleksander Giertler i Jerzy 
Bąk, sekretarzem Józef Regulski, skarbni-
kiem Kazimierz Chrapczyński. 

Wybrano 10 delegatów na Zjazd Krajowy. 
Uhonorowano kilkadziesiąt osób medala-
mi 70-lecia LZS. Ponadto Jacek Doniec 
otrzymał Złotą Honorową Odznakę 
Województwa Małopolskiego – Krzyż 
Małopolski a Józef Regulski – Srebrny 
Krzyż Małopolski.

Zjazdy Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
lubuskie/łódzkie/małopolskie/mazowieckie

Województwo 
Mazowieckie
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Zjazdy Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
opolskie/podlaskie/podkarpackie/pomorskie

28 listopada 2015 roku, w Cieplewie 
odbył się V Wojewódzki Sprawozdawczo-
Wyborczy Zjazd Delegatów Pomorskiego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 
Krajowe Zrzeszenie reprezentował, wice-
przewodniczący RG Waclaw Hurko. 

Podczas Zjazdu podsumowano mija-
jącą kadencje, a sprawozdanie z lat 2012-
2015 złożyła dotychczasowa przewod-
nicząca Rady Wojewódzkiej Magdalena 
Kołodziejczak. Mieczysław Pietroń – 
przewodniczący Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej złożył sprawozdanie i wnio-
skował o udzielenie absolutorium ustę-
pującym władzom, co uczyniono jedno-
głośnie. 

W wyniku wyborów nowym przewod-
niczącym Pomorskiego Zrzeszenia LZS 
został Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT 
Luzino, wiceprzewodniczącymi: Jan 
Trofimowicz i Jarosław Ścigała, sekre-
tarzem Wiesław Szczodrowski, skarbni-
kiem Tomasz Kempa. 

Warto zauważyć, że członkiem Rady 
Wojewódzkiej została Monika Chabior, 
socjolożka, do niedawna prezeska 
Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, 
która wdrażała program Nasz Orlik, a 
także realizowała szereg działań wspie-
rających ludzi organizujących sport w 
społecznościach lokalnych. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano 
Mieczysława Pietronia, Wojciecha Licau 
i Rafała Bronka. 

Gośćmi Zjazdu byli m.in.: Krzysztof 
Trawicki, wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego, Józef Sarnowski, wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, Maciej Kowalczuk, 
dyrektor Departamentu Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego, byli przewodniczą-
cy wojewódzkich struktur LZS Jerzy 
Schwarz i Franciszek Richert oraz wie-
loletni przyjaciele LZS: Tadeusz Fiszbach 
i Jan Kulas.

Województwo 
Pomorskie

18 marca 2016 roku, w Dobrzeniu Wielkim 
odbyło się XVIII Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze Delegatów WZ LZS w Opolu. Na 
zebraniu dokonano wyboru nowych władz, 
przyjęto poprawki w Statucie oraz pro-
gram działania na lata 2016-2019. Wybrano 
19-osobowy Zarząd. Krajowe Zrzeszenie 
LZS reprezentował Wacław Hurko, wice-
przewodniczący RG. 

Przewodniczącym Opolskiego Zrzeszenia 
LZS ponownie wybrano Gerarda Halamę, 
wiceprzewodniczącymi zostali: Jan Domek 
i Anna KocińskaScholz, sekretarzem Jan 
Siekaniec, skarbnikiem Anna Kasprzyk. 
Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej został Wilfryd Parchatka.

Jedną z najważniejszych zmian jakie 
zaaprobowało Zebranie było zmniejszenie 
ilości osób zasiadających w Zarządzie – było 

19-35 osób, jest 11-19 oraz w Prezydium – z 
7-12 osób do 5-7 osób.

W sprawozdaniu podsumowującym 
minioną kadencję Gerard Halama szcze-
gółowo przedstawił dane organizacyjne, 
realizowane imprezy sportowe, osiągnię-
cia na arenie krajowej i międzynarodowej 
sportowców opolskiego LZS oraz sposoby 
finansowania. 

Województwo Opolskie

XVIII Zjazd Delegatów Podkarpackiego 
Zrzeszenia LZS odbył się 12 marca 2016 
roku. Krajowe Zrzeszenie reprezentował 
Wacław Hurko. Delegaci ponownie powie-
rzyli funkcję przewodniczącego Józefowi 
Krzywonosowi. Przyjęto sprawozdania RW 
i WKR oraz udzielono ustępującym wła-
dzom absolutorium. W dyskusji delegaci 
mówili, że mimo zaangażowaniu działaczy 
nie sposób dziś ominąć trudności na jakie 
napotyka się przy organizacji imprez spor-
towych. Wybrano 10-osobową Radę Wo-
jewódzką – nie ukonstytuowało się jeszcze 
jej Prezydium – oraz 3-osobową Komisję 

Rewizyjną a jej przewodniczącym został 
Krzysztof Wieczerzak. Wybrano 10 de-
legatów na Zjazd Krajowy. 90 działaczom 
wręczono medale 70-lecia LZS, a 12 osób 
uhonorowano odznaką „Zasłużony działacz 
LZS”. Gośćmi Zjazdu byli m.in.: Agnieszka 
Kielar, kierownik Referatu Kultury w Urzę-
du M. Rzeszowa, Jarosław Reczka, kierow-
nik Edukacji i Kultury Fizycznej w Urzędzie 
Marszałkowskim, prezesi lokalnych związ-
ków sportowych oraz Marian Magoń, Jó
zef Frydrych i Stanisław Tylczyński – byli 
przewodniczący RW LZS w Rzeszowie, Kro-
śnie i Tarnobrzegu.

Województwo Podkarpackie

2 kwietnia 2016 roku, w Białymstoku, 
odbył się V Wojewódzki Sprawozdawczo-
Wyborczy Zjazd Delegatów Podlaskiego 
Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie repre-
zentował wiceprzewodniczący RG Wacław 
Hurko. 

Ustępujące władze otrzymały absoluto-
rium. Delegaci wybrali na przewodniczące-
go Mieczysława Baszko, 16-osobową Radę 
Wojewódzką, 3-osobową Komisję Rewizyjną 
oraz 3 delegatów na Zjazd Krajowy.

Zjazd zobligował nowe władze do prze-
prowadzenia zmian w statucie już w przy-
szłym roku. 

Podczas zjazdu głos zabrali m.in.: zało-
życiel KS Podlasie Janusz Kuczyński, czło-
nek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego 
Bogdan Dyjuk, przewodniczący Podlaskiej 
Rady Olimpijskiej PKOL Janusz Kochan. 
Kilkanaście osób otrzymało medale 70-lecia 
LZS.

25 kwietnia 2016 roku, na pierwszym 
posiedzeniu Rady Wojewódzkiej wybra-
no Prezydium w skła dzie: wiceprzewod-
niczący – Lech Szargiej i Jan Zalewski, 
skarbnik Władysław Kierdelewicz, sekre-
tarz ELżbieta Ska li mow ska oraz członkowie 
Zenon Miścicki i Andrzej Skiepko.

Województwo Podlaskie
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Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor 
towe jest związkiem stowarzyszeń kultury 
fizycznej. Jest ogólnopolską organizacją dzia
łającą w zakresie sportu, rekreacji i turystyki 
na rzecz mieszkańców wsi i miast, do którego 
należy 16 zrzeszeń wojewódzkich, których 
członkami są kluby, gminne i powiatowe 
zrzeszenia. 

W 2015 roku Krajowe Zrzeszenie LZS sku
piało ponad 246 tysięcy członków, z tego 
ponad 172 tys. to młodzież do lat 18. Człon
kowie Zrzeszenia zorganizowani są w 7500 
jednostkach (ogniwach), z czego 4845 to 
kluby sportowe z osobowością prawną. 
Zrzeszenie zorganizowało w 2015 roku po
nad 112 tys. imprez, w których udział wzięło 
około 5 milionów uczestników. 

Krajowe Zrzeszenie, wspólnie z zrzesze
niami wojewódzkimi i klubami, w ramach 
realizowanego systemu szkolenia sporto
wego młodzieży, każdego roku organizuje 
od 18 do 20 imprez mistrzowskich, w któ
rych o tytuły mistrzów LZS walczą w róż
nych kategoriach wiekowych: lekkoatleci, 
kolarze, zapaśnicy, łucznicy, ciężarowcy, te
nisiści stołowi czy kajakarze – wielu z nich 

to czołowi zawodnicy w kraju i na świecie. 
Organizuje również zgrupowania sporto
we dla kadry Zrzeszenia w 8 dyscyplinach, 
wspiera działalność klubów programem 
WLKS (Wiodące Ludowe Kluby Sportowe) i 
OSSM (Ośrodki Szkolenia Sportowego Mło
dzieży). Kluby Zrzeszenia szkolą w 58 spor
tach tysiące młodzieży, która uczestniczy w 
systemie współzawodnictwa sportowego.

Od 70 lat sukces naszego działania opiera 
się na oddolnej inicjatywie związanych ze 
sobą ludzi, którzy w sporcie widzą, sposób 
na poprawienie jakości życia swojej społecz
ności. 

Nasza działalność opiera się na dziesiąt
kach tysięcy działaczy sportowych, wolon
tariuszy, którzy często kosztem własnego 
czasu wolnego, kosztem rodziny z pasją od
dają się działalności w Ludowych Zespołach 
Sportowych. Wszędzie zabiegają o pomoc 
,,na sport”. Sportowym i społecznikowskim 
bakcylem ,,zarażają” swoje dzieci. Takich elze
tesowskich rodzin są tysiące. I to jest nasze 
dziedzictwo.

Za datę urodzin Ludowych Zespołów 
Sportowych przyjmuje się dzień 10 mar-
ca 1946, kiedy to na II Zjeździe Związ-
ku Samopomocy Chłopskiej przyjęto 
uchwałę o upowszechnianiu kultury fi-
zycznej na wsi.

LZS zaczęły szybko powstawać – w 1946 
roku zarejestrowano ich 35, liczyły 2315 
członków. Powstawały, bo powojenne życie 
nie mogło składać się z samej pracy. Bo mło

dzi ludzie na wsi, chcieli się spotykać, bawić, 
słuchać muzyki, spotkać kogoś bliskiego, 
odkryć nieznany świat. Wielu z nich po raz 
pierwszy w życiu, jeżdżąc na zawody sporto
we, zobaczyło... żarówkę, kolej, wyasfaltowa
ne ulice, wysokie domy.

W grudniu 1948 roku powstała Główna 
Rada Sportu Wiejskiego, która ustaliła że, 
wszelkie formy organizacyjne sportu na wsi 
działające w zakładach rolnych, świetlicach, 
przy organizacjach młodzieżowych i uni
wersytetach ludowych, przyjmują nazwę 
Ludowych Zespołów Sportowych. Pod ko
niec 1951 roku w 8743 Ludowych Zespołach 
Sportowych skupionych było 309 748 człon
ków, choć niewątpliwie wiele z nich istniało 
tylko na papierze. 

W pierwszych 5 latach istnienia tylko nie
które Ludowe Zespoły Sportowe otrzymały 
podstawowy sprzęt sportowy (bezcenną 
wartość miała wtedy skórzana piłka z dętką) 
i rozpoczęto budowę prostych obiektów 
sportowych, choć to szumnie powiedziane. 
Najczęściej na boiska przekształcano łąki, 
pastwiska i zagajniki. Ze sprzętem też nie 
było najlepiej – obiecywano złote góry, a 
kończyło się na jednej sportowej koszulce 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe dziś 

1946-1951  
Wystarczał entuzjazm 

70-lecie Ludowych Zespołów Sportowych 
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lub parze butów. Piłkarze więc grali w „nie
dzielnym” obuwiu, a przełajowcy biegali 
boso i w krótkich kalesonach. Dlatego też 
młodzież sama organizowała fundusze na 
sprzęt – zbierała stonkę, złom, odśnieżała 
tory kolejowe i drogi, organizowała zabawy 
taneczne – albo produkowała go sama. W 
1951 roku narciarze z LZS Tumlin startowali 
na zawodach w Rajczy na nartach własnej 
produkcji, a mimo to zajęli czołowe miejsce 
w klasyfikacji generalnej.

Sport łączy się nierozerwalnie ze współ
zawodnictwem. Już w roku 1947 niektóre 
województwa organizowały mistrzostwa 
LZS, głównie w piłce siatkowej i nożnej. Np. 
w woj. śląskim w 1947 roku o tytuł mistrza w 
piłce nożnej walczyło 12 drużyn – pierwsze 
miejsce zdobył LZS Miasteczko Śląskie. W 
Rzeszowie w siatkówce startowało 7 drużyn 
– mistrzem został LZS Błażowa. Pierwsze 
zawody lekkoatletyczne odbyły się we wsi 
Przełajka, pow. Koźle. Zorganizował je LZS 
Brynica. 

Takich zawodów ogólnopolskich było 
jednak bardzo mało. Działacze sportowi LZS 
zdawali sobie sprawę, że sporadyczne orga
nizowanie masowych imprez nie stanowi 
stałego systemu upowszechniania kultury 
fizycznej, ponadto w okrzepłych już LZSach 
coraz silniej odczuwano chęć współzawod
nictwa z kolegami z sąsiedniej wsi czy miasta. 

Po raz pierwszy sportowcy LZS zmierzyli 
swoje siły ze sportowcami innych klubów i 
organizacji sportowych w 1949 roku w nar
ciarstwie – narciarze z LZS Wisła Barania 
wystartowali w mistrzostwach Polski, zajęli 
IV miejsce. Podobną rewelacją okazał się w 
1950 roku LZS Żurawica (woj. rzeszowskie) 

w lekkiej atletyce. Zawodnicy tego klubu w 
halowych i letnich mistrzostwach Polski za
jęli w kilku konkurencjach czołowe miejsca.

Pierwsze ogólnopolskie mistrzostwa LZS 
zorganizowano w 1950 roku w narciarstwie. 
Śladami narciarstwa poszły piłka siatkowa i 
lekkoatletyka.

16 marca 1946 roku Ludowy Zespół Spor
towy „Swornica” Czarnowąsy zostaje zareje
strowany pod numerem „1” w kartotekach 
Związku Samopomoc Chłopska – później 
datę tę uznano za oficjalną datę powstania 
Ludowych Zespołów Sportowych. Niefor
malną działalność klub rozpoczął już jesienią 
1945 roku, kiedy to reprezentacja Czarnową
sów rozegrała mecz z drużyną z Tułowic.

Założycielem klubu był m.in. Antoni Ja-
nik, który przybył do tej miejscowości z 
okolic Częstochowy – był kierownikiem pla
cówki oświatowej i prowadził kursy repolo
nizacyjne. 

W zarządzie tego pierwszego klubu byli 
także: Kazimierz Lachowski, Stefan Gre-
fling, Karol Felger i Alojzy Zośka. Klub 
wziął swoją nazwę od rzeczki płynącej tuż 
obok boiska. 

Później powstawały kolejne sekcje spor
towe (piłki ręcznej i motorowoturystyczna), 
które wychowały nawet reprezentantów 
kraju. Dziś prezesem klubu jest Krzysztof 
Kantorski. A w klubie działa sekcja piłki noż
nej oraz sekcje skata i szachowa.

Jak pokazują poniżej prezentowane frag
menty historii wybranych Ludowych Ze
społów Sportowych początki ich istnienia 
zwykle zaczynały się od piłki nożnej – był to 
najpopularniejszy sport na wsi.

LZS „Skalnik” Kamionka 
Wielka, woj. małopolskie

LZS Skalnik Kamionka Wielka powstał w 
maju 1946 roku. W klubie utworzono nie tylko 
sekcję piłki nożnej ale także siatkowej, sekcję 
strzelecką, szachową oraz tenisa stołowego. 
Około 1954 roku trudna sytuacja finansowa 
„zmusiła” działaczy klubu do szukania nie-
konwencjonalnych rozwiązań. Podjęli decyzję 

o utworzeniu zespołu teatralnego a także ze-
społu pieśni i tańca; fundusze uzyskane dzięki 
ich występom przeznaczano na działalność 
„Skalnika”. A gdzie grano „w nogę”? Płyta bo-
iska znajdowała się między nasypem toru ko-
lejowego a rzeką, co sprawiało mnóstwo kło-
potów. Najlepszym tego przykładem był mecz 
o mistrzostwo klasy C w roku 1959, kiedy to po 
atomowym strzale zawodnika drużyny gości 
piłka wpadła do wagonu przejeżdżającego 
pociągu, co oznaczało koniec meczu; „Skalnik” 
nie posiadał drugiej piłki, a zespół gości własnej 
nie przywiózł. Wynik: 3:0 dla gości. Obecnie 
klub nosi nazwę LKS „Skalnik” Bogdański Ka
mionka Wielka.

LZS „Swornica” 
Czarnowąsy,  

woj. opolskie  
– z „jedynką” w rejestrze

Tak zaczynali inni...
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LZS Mstów, woj. śląskie
Działalność klubu rozpoczęła się wiosną 

1947 roku. Inicjatorami i założycielami byli 
m.in.: Wiesław Strzelczyk (pracownik, a póź-
niej wiceprezes Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska), Zygmunt Wrona (dzierżawca 
młyna w Mstowie) i Walenty Mazurkiewicz 

(pracownik Urzędu Gminy). W początkach 
działalność klub posiadał jedną piłkę, stroje 
sportowe zawodnicy prali i reperowali we wła-
snym zakresie. Aby uzyskać pieniądze na dzia-
łalność klubu, zawodnicy często podejmowali 
się prac polowych. Od 1986 roku klub nosi na-
zwę LKS „Warta” Mstów.

LZS „Orkan” Suchań,  
woj. zachodniopomorskie

Ludowy Zespół Sportowy rozpoczął swoją 
działalność na terenie miasta Suchań w roku 
1946. Do założycieli, działaczy i czynnych za-
wodników w tamtym okresie należeli m.in.: 
Franciszek Mikołajczak – przewodniczący, 
Stanisław i Józef Sosnowscy, Marian Janu-
szewski, Jarosław Pilarczyk i wielu innych. 

LZS w 1946 r. liczył około 50 osób. Pierwsze 
boisko sportowe zbudowano w czynie społecz-
nym a zlokalizowane było na polanie leśnej w 
pobliżu leśniczówki. W 1951 r. zostało oddane 
do użytku boisko sportowe, na którym rozgry-
wano są mecze piłkarskie LZS „Orkan” Suchań.

LZS „Tarchalanka” Tarchały 
Wielkie, woj. wielkopolskie

Sport w Tarchałach Wielkich odżył w roku 
1945. Motorem jego rozwoju był młodzież 
szkolna. To oni zapoczątkowali grę w piłkę 
nożną, piłkę siatkową oraz tenisa stołowego. 
Pierwszym z zadań młodzieży było przygoto-
wanie boiska sportowego. To na „Dołach” nie 
nadawało się do gry po okresie wojennym. 
Rekultywacja terenu pochłonęła wiele godzin 
ciężkiej pracy. Wtedy też wśród młodzieży i 
starszych działaczy zrodziła się myśl o zało-
żeniu sportowego koła. Do dnia dzisiejszego 
trwają spory co do daty powstania Ludowego 
Zespołu Sportowego w Tarchałach Wielkich. 
Czy było to w 1947 czy 1949 roku? W archiwum 
klubowym zachował się akt założycielski, na 
którym nie ma niestety daty.

LZS „Ogniwo” Łąkociny,  
woj. wielkopolskie

W 1945 roku powstała w Łąkocinach dzika 
drużyna piłki nożnej Łąkocki Klub Sportowy. Jej 
założycielem był Edward Banach. W marcu 
1946 roku grupa młodych ludzi przekształciła 
ŁKS w popularny wówczas na wsiach „LZS”. Ini-
cjatorami i jednocześnie założycielami byli: Jan 
Kolenda, Józef Koziołek, Aleksander Szu-
bert, Jan Kupczyk, Władysław Jakubczak i 
Kazimierz Cieluch. Przewodniczącym został 
Jan Kolenda. N początku działały trzy sekcje: 
piłki nożnej i siatkowej oraz lekkoatletyczna. 
Sprzęt sportowy zawodnicy organizowali we 
własnym zakresie – pierwsze piłki szyte były 
ręcznie. Pierwsze towarzyskie mecze piłki nożnej 
rozgrywano na rampie kolejowej i pobliskich 
polach. Nazwę „Ogniwo” przyjęto w 1949 roku.

LZS „Plon” Ryki, woj. lubelskie
Po zakończeniu działań wojennych, ludzie, 

którzy przed wojną byli związani ze sportem, 
zaczęli organizować mecze piłkarskie pomię-
dzy reprezentacjami miast: Łukowa, Dęblina i 
Kozienic. Należeli do nich Stanisław Doliński, 
Stanisław Surmacz, Edward Kuchnio oraz 

Zbigniew Owczarski. To z ich inicjatywy w 
1948 r. zgłoszono do rozgrywek pierwszą dru-
żynę piłkarską reprezentującą Ryki, pod nazwą 
LZS „Plon”. Na mecze jeżdżono rowerami, pocią-
gami oraz prywatnymi samochodami. Obec-
nie to Miejski Klub Sportowy Ryki.

Drugi ważny okres w historii LZS rozpoczął 
się 19 kwietnia 1952 roku, kiedy to uchwałą 
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej powo
łano Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. 
W latach 19521955 nastąpił szybki rozwój 
organizacyjny LZSów – ponad 14 tysięcy 
ogniw i prawie 550 tysięcy członków – oraz 
rozszerzenie oferty programowej. Z tych lat 
bierze swój początek wiele systemów im
prez, m.in. ruch spartakiadowy. Ale trzeba 
też pamiętać, że w początkowym okresie tyl
ko część kół LZS pracowała systematycznie, 
większość ograniczała się do organizowania 
okazjonalnych imprez sportowych i spotkań 
towarzyskich.

W tym okresie rozwijały się na wsi sporty 
drużynowe i indywidualne. Ponad 2 tysią-
ce piłkarskich drużyn wiejskich brało udział 
w rozgrywkach klasowych organizowanych 
przez komitety kultury fizycznej. W Wielko
polsce powstał pierwszy LZS, w którym naj
ważniejszą sekcją był hokej na trawie – LZS 
Rogowo. Na Opolszczyźnie królowała piłka 
ręczna.

1952-1975  
Sportowcy wiejscy  

na start

70-lecie Ludowych Zespołów Sportowych 
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Opowieść o opolskim 
handball’u

Handball – to słowo ekscytowało w latach 
50tych ubiegłego wieku każdego miesz
kańca Folwarku, Górek, Winowa, Szczepa
nowic. Każda wieś miała swoją drużynę. 
Każdej niedzieli   zmieniano ustalone godzi
ny popołudniowych nabożeństw. Pierwszy 
zespół LZS Folwark w 1948 roku stworzył Jó-
zef Kochanek. Do 1950 roku drużyna grała 
w klasie okręgowej, a w 1955 r. to już była 
pierwsza liga. W 1958 r. do wojska powoła
no 5 najlepszych zawodników, którzy zasilili 
Śląsk Wrocław i to był definitywny koniec 
sukcesów LZS Folwark. Równie znaną i uty
tułowaną była drużyna LZS Szczepanowice, 
później występująca pod nazwą Cometu. W 
1959 roku szczypiorniści ze Szczepanowic 
wywalczyli tytuł mistrza kraju. Zdobywali 
medale mistrzostw Polski także w następ
nych latach. Drużynę LZS Szczepanowice 
stworzyła rodzina Botorów w 1947 roku. W 
pewnym okresie w ligowej „11” (wtedy tylu 
zawodników grało na boisku) występowało 
aż siedmiu Botorów, trzech braci i czterech 
kuzynów. W drużynie tej grali też reprezen
tanci Polski, jak choćby Piotr Kulik, Józef 
Warzecha czy Ernest Kasperek.

Ważną zmianę w statucie Zrzeszenia 
wniósł III Krajowy Zjazd LZS (1617 kwietnia 
1957) – stworzył możliwość powoływania 
Ludowych Klubów Sportowych, co równało 
się z „szerszym wejściem LZS w sport wyczy
nowy”. W 1969 roku GKKFiT zaczął dofinan
sowywać sekcje sportowe w dużych klu
bach i łożyć na sport młodzieżowy. W tym 
samym roku zorganizowano pierwszą Ogól
nopolską Spartakiadę Młodzieży – uczestni
czyło w niej 700 zawodników z klubów LZS. 
Wtedy też zaczęły powstawać Wojewódzkie 
Ludowe Kluby Sportowe – w jednym klubie, 
gromadzono najzdolniejszą młodzież, którą 
opiekowało się dość duże grono trenerów 
i instruktorów, tak powstały m.in.: Ziemia 
Opolska, Ziemia Szczecińska, WLKS Wrocław.

Wśród sportów indywidualnych świet
nie rozwijało się kolarstwo. Czołowi kolarze 
Zrzeszenia – Norbert Sartowski, Włady-

sław Rudawski, Bogusław Fornalczyk, 
Marian Bednarek czy Mieczysław Brze-
ziński stanowili nawet „zagrożenie dla kadry 
narodowej”. Wśród lekkoatletów najlepsi byli 
m.in.: Kazimierz Zimny (biegi długie), Ka-
rol Świątkowski (skok o tyczce), Zbigniew 
Garncarczyk (rzut oszczepem), Zdzisław 
Chromiński (trójskok) czy Irena Starzyń-
ska (rzut oszczepem). Do czołówki krajowej 
w łucznictwie należeli m.in.: Teofil Chwaści-
kowski, Aleksander Jabłoński, Bolesław 
Bujak. Cała czołówka w jeździectwie z mi
strzem Polski Władysławem Byszewskim 
na czele to także członkowie LZS. Swoją 
karierę sportową rozpoczynał w LZS mistrz 
olimpijski z 1980 roku Jan Kowalczyk (1951
1956 LZS Dobromyśl, 19571960 LZS Cwał 
Poznań). Władysław Czaczka i Eugeniusz 
Świtała byli mistrzami Polski w 6boju cię
żarowym. Zaczęły też rozwijać się zapasy 
– pierwsze sekcje powstały w Ołtarzewie 
koło Warszawy i Imielinie na Górnym Ślą
sku. Rozwijał się także nawet tak kosztow
ny sport jak...żeglarstwo – Włodzimierz 
Fiszer i bracia Gierszewscy Łucjan i Cze-
sław to była czołówka krajowa. W skokach 
narciarskich brylowali: Antoni Wieczorek 
(pierwszy zawodnik LZS uczestniczący w 
Igrzyskach Olimpijskich – Oslo 1952), An-
toni Łaciak i Józef Przybyła. 

IV Krajowy Zjazd – 27 kwiecień 1959 – 
wprowadził do działalności statutowej tu
rystykę i działalność w szkołach rolniczych. 
W 1965 roku zorganizowano I Igrzyska 
Sportowe Młodzieży Szkół Rolniczych i 
CRS, które odbyły się w Słupsku, a w pro
gramie była lekka atletyka, akrobatyka 
sportowa, piłka siatkowa i ręczna. W la

tach późniejszych takie igrzyska odbywa
ły się co dwa lata. 

Szybko też rozwijała się turystyka, w 
tym turystyka usługowa. W ciągu zaledwie 
10 lat (195969) powstało setki campin
gów, ośrodków turystycznowypoczynko
wych, zakupiono autokary. Ta działalność 
przynosiła wymierne dochody. Niestety w 
tym czasie nie można było sobie pozwolić 
na samodzielność finansową. Dlatego też 
„zmuszono” LZS do wydzierżawienia ośrod
ków i campingów OST Gromada, odsprze
dano także tabor samochodowy i wypo
sażenie (1969). Pozbawiono w ten sposób 
LZS dochodów i możliwości rozwoju. Dziś 
powiedzielibyśmy, że „zduszono przedsię
biorczość w zarodku”.

Piramidy i motocykle
Akrobatyka sportowa to sport dość popu

larny w LZS na początku ich istnienia. Wiele 
sekcji powstało w szkołach rolniczych. Suk
cesy odnosili wówczas zawodnicy z LZS Ja
worze (woj. dolnośląskie), LZS Orzesze (woj. 
śląskie) czy LKS Kłos Olkusz (woj. małopol
skie). Założycielem sekcji akrobatyki sporto
wej w LZS Łąka Prudnicka był Bolesław Fili-
powicz, akrobata cyrkowy. Już w 1960 roku 

Irena Starzyńska

LZS Sulmirczyk Sulmierzyce
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jego wychowankowie zdobywali medale na 
mistrzostwach Polski. Ale później rozwinęła 
się w ona w dość nietypowy sposób – w 
akrobatykę na motorach. Na początku sekcja 
miała do dyspozycji 56 motorów, na których 
trenowała a także wykonywała pierwsze po
kazy. Z czasem umiejętności motorowych 
akrobatów rosły a ich działalność stawała 
się coraz bardziej komercyjna. W 1964 roku 
sekcję przejął LKS „Zarzewie” Prudnik. W ko
lejnych latach zawodnicy z Prudnika byli za
praszani na wszystkie najważniejsze wyda
rzenia sportowe w kraju – dożynki centralne, 
ogólnopolskie olimpiady młodzieży, etapy 
Wyścigu Pokoju i Tour de Pologne czy MŚ na 
żużlu w 1977 roku we Wrocławiu. Rok 1982 
był ostatnim rokiem istnienia tej sekcji.

Lata 60. i 70. XX w. charakteryzowały się 
wzmożoną akcją budowy obiektów sporto
wych na wsi. Ich jakość była różna. Typowe 
stadiony powstawały przy dobrze zorgani
zowanej dużej szkole, pegeerach, spółdziel
niach produkcyjnych, a także POMach, SKR

ach, które ponosiły koszty ich utrzymania, 
konserwacji. Reszta to były obiekty powstałe 
przede wszystkim w oparciu o pracę spo
łeczną i wysiłek wszystkich mieszkańców 
wsi. Niestety część z nich z góry skazana była 
na krótkotrwałe istnienie, gdyż budowane 
były systemem gospodarczym, bez doku
mentacji technicznej i miały nieuregulowa
ny stosunek własności.

W latach 60. i 70. XX w. karierę sportową 
w ludowych klubach zaczęło wielu znanych 
później zawodników. Największą gwiazdą 
był Ireneusz Paliński (CLKS Mazovia Ciecha
nów) – podnoszenie ciężarów. Był pierwszym 
mistrzem olimpijskim w barwach LZS – zdo
był złoto na IO w Rzymie (1960), cztery lata 
później w Tokio wywalczył brązowy medal.

Inni najlepsi sportowcy w tych latach to 
kolarze – Józef Beker (LZS Mokrzeszów), 
Bernard Pruski, Rajmund Zieliński (LZS 
Nowogard i LKS Gryf Szczecin), Edward 
Barcik (1966 rok, LZS Opolanka Grabie), 
Benedykt Kocot (ten sam klub, rok 1968), 
Czesław Polewiak (LZS Nowogard i LKS 
Gryf Szczecin), Andrzej Bławdzin (LZS Ma
zowsze) oraz Franciszek Surmiński i jego 
wychowanek Stanisław Szozda (LKS Ziemia 
Opolska). Na pomoście pojawili się: Henryk 
Trębicki (LZS Ostrów Mazowiecka), Marek 
Gołąb (LZS w Wieszowie). Edward Fender 
i Mieczysław Pawełkiewicz (LZS Mikuszo
wice) zdobyli dla Polski wicemistrzostwo 
świata w saneczkarstwie. W Orkanie Poznań 
swoją karierę sprinterską rozpoczynali: Ma-
rian Dudziak, który na IO w Tokio (1964) 
zdobył srebrny medal w sztafecie 4x100 m i 
Barbara Bakulin, też sprinterka, olimpijka z 
Monachium (1972).

Ten okres w działalności Zrzeszenia można 
podzielić na lata 19761982 i 19831989. W 
1975 roku przeprowadzono reformę admini
stracyjną, która spowodowała powstanie 49 
województw. Rozbiło to wypracowane przez 
prawie 30 lat struktury LZS. Powołano 49 
zrzeszeń wojewódzkich. W latach 1980/81 
trwały gorące dyskusje i spory o przyszłość 
polskiego sportu, o zasady jego finansowa
nia. Potem nastąpiły mroczne czasy „stanu 
wojennego” i zaprzestanie działalności. Na 
X Krajowym Zjeździe (1984) uchwalono am
bitny program działania, jednak w kolejnych 
latach „rozminął się on z rzeczywistością”.

Siostry Majerczyk – królowe 
polskich nart

Można zacząć jak w bajce – miała mama 
Majerczyk osiem córek i dwóch synów. 
Wszyscy przyszli na świat w góralskiej chacie 
w Poroninie. Synowie jakoś nie wykazywali 
zainteresowania sportem za to córki... Cztery 
z nich były w latach 70. XX wieku świetny
mi zawodniczkami. Ludwika Majerczyk, po 
mężu Marczułajtis była 13krotną mistrzynią 
kraju w narciarstwie alpejskim. Józka, roz

poczęła karierę sportową mając 16 lat, nie 
mogła wcześniej bo w klubie... brakowało 
nart. Dlatego pierwszy tytuł mistrzyni zdo
była w wyścigu kolarskim na mistrzostwach 
LZS. Przywiozła z tego startu nie tylko złoty 
medal ale również męża – kolarza Jana Chro
mika. Zofia i Władysława wcześnie zaczęły 
biegać na nartach i wraz z Józką tworzyły 
team, który na początku lat 70. XX wieku 
„rządził” w polskim narciarstwie biegowym. 
Władysława była m.in.: 8krotną mistrzynią 
kraju w biegu na 5 km, olimpijka z Sapporo 
(1972) i Insbrucku (1976). Józefa to 4krotna 
wicemistrzyni kraju w biegu na 5 km i 10 
km, olimpijka z Sapporo (1972). Siostry Ma
jerczyk reprezentowały klub LKS Poroniec 
Poronin (powstał w 1947 roku).

Ireneusz Paliński

Lata 1976-1989  
W tych trudnych 

czasach rodziły się  
nowe inicjatywy 

70-lecie Ludowych Zespołów Sportowych 
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W tym okresie zaledwie 40% budże
tu Rady Głównej Z LZS stanowiły dotacje 
państwowe, reszta pochodziła ze składek, 
dochodów własnych oraz wpłat różnych 
instytucji i przedsiębiorstw, które jednak po 
1981 roku uległy znacznemu zmniejszeniu. 
Jakby na przekór panującej wszechobecnie 
biedzie oraz systemowi kartkowotalonowe
mu (reglamentację towarów wprowadzono 
w 1976 roku a zniesiono w 1989 roku) zwięk
szała się aktywność w organizacji imprez i 
zawodów oraz ilość uczestników. 

Na wyniki działalność LZS olbrzymi wpływ 
miały Rady Gminne Zrzeszenia LZS, których 
było ponad 2000. Spełniały one funkcję pro
gramującą i realizatorską. Zrzeszenie miało 
szeroki system imprez masowych na tym 
poziomie. A najlepsze rady gminne były 
wyróżniane od 1976 roku Znakiem Jakości 
„Omega”. 

Okres ten charakteryzował masowy udział 
uczniów szkół rolniczych w LZS – koła były 
w ponad 500 z nich. Co dwa lata odbywały 
się Igrzyska LZS Młodzieży Szkół Rolniczych 
i CZSR „SCh” a w latach między igrzyskami – 

mistrzostwa szkół w poszczególnych spor
tach. Prowadzono też dwa rodzaje współ
zawodnictwa – najlepsza szkoła i najlepszy 
nauczyciel wf. Najwięcej osiągnięć miała 
ZSR Kaczki Średnie i jej nauczyciel Miro-
sław Panfil.

Mimo braku sprzętu i wzrostu kosztów, 
rozwijała się Zrzeszeniu turystyka – istnia
ło ok. 6700 sekcji skupiających ponad 200 
tys. członków. Popularne były takie imprezy 
ogólnopolskie jak – „Złoty Kask”, Ogólnopol
ski Zlot Turystów Wsi, „Rowerem wszędzie” 
czy konkurs obozów wędrownych „Szla
kiem wiedzy i przygód”. W 1984 roku po raz 
pierwszy zorganizowano Olimpiadę Wiedzy 
TurystycznoKrajoznawczej (eliminacje od 
szczebla gminnego), która istnieje do dziś. 
Co roku na kursach szkolono setki osób na 
stopień organizatora turystyki.

Jednym z hamulców rozwoju kultury fi
zycznej na wsi był niedostatek wykwalifi
kowanych kadr – nauczycieli wf, trenerów, 
instruktorów, sędziów, choć Zrzeszenie prze
szkoliło kilkanaście tysięcy osób. Liczba szko
lonych drastycznie malała od 1984 roku, kie
dy to zadanie przekazano komitetom kultury 
fizycznej i turystyki urzędów wojewódzkich. 

Kolejnym problemem Zrzeszenia był brak 
obiektów sportowych – o ile w czynie spo
łecznym powstawały różnego rodzaju bo
iska, to katastrofalnie przedstawiał się stan 
obiektów kubaturowych – sal, hal i pawilo
nów sportowych – tylko 1517% członków 
Zrzeszenia miało do nich dostęp. 

Najpopularniejsza na wsi zawsze była piłka 
nożna – w tym okresie w rozgrywkach gmin
nych lig brało udział średnio ponad 6000 
drużyn. Zrzeszenie stało się również głów
nym organizatorem masowego turnieju dla 
młodzieży „Piłkarska Kadra Czeka” (1985 rok). 
Pojawiły się nowe dyscypliny np. badminton, 
kulturystyka, dalekowschodnie sporty walki. 

Negatywny wpływ kryzysu gospodarcze
go nie ominął działalności Zrzeszenia w spo
rcie wyczynowym – większość Ludowych 
Klubów Sportowych pozbawiona została 
patronatów ze strony wiejskich przedsię
biorstw i instytucji. Dlatego Zrzeszenie po
stanowiło skoncentrować swoje działania 
na wiodących sekcjach w priorytetowych 
dyscyplinach. Powstały Centralne Ludowe 
Kluby Sportowe. 

W 1980 roku do Moskwy (1980) pojechało 
33 sportowców „Zielonego Bractwa” – naj
więcej w całej historii, do Seulu (1988) – 20. 
Najbardziej znani zawodnicy lub wycho
wankowie LZS tego okresu to m.in.: Jan Jan-
kiewicz (RLKS Wrocław), Czesław Lang (LZS 
Baszta Bytów), Joachim Halupczok (LKS 
Ziemia Opolska) – kolarstwo, Jan Pusty (LKS 
Orkan Poznań), Ryszard Podlas (Technik 

Pracze) i Renata Katewicz (LKS Nadwiślanin 
Kwidzyn) – lekka atletyka, Andrzej Wroński 
(GLKS Morena Żukowo), Józef i Mieczysław 
Tracz (LKS Agros Żary), Andrzej Głąb (LKS 
Gryf Chełm), Stanisław Chiliński (LKS Plon 
Milicz) – zapasy, Andrzej Komar (LKS Zjed
noczeni Olsztyn) – podnoszenie ciężarów, 
Andrzej Grubba – tenis stołowy (LKS Agro
Kociewie Stargard Gdański), Wiesław Hart-
man (LKS Nadwiślanin Kwidzyn), Janusz 
Bobik (LKS Dragon Nowielice) – jeździec
two, Paweł Rabczewski (CLKS Mazovia 
Ciechanów) – podnoszenie ciężarów, Alicja 
Ciskowska (LKS Mazowsze Teresin) i Joanna 
Helbin (LKS Zarzewie Prudnik) – łucznictwo, 
Henryk Blaszka (LKS Kiekrz) – żeglarstwo.

Ten okres należy podzielić na lata 1990
1996, 19972005 i 20062016. Pierwszy moż
na nazwać – walką o przetrwanie, drugi – 
powolną odbudową a trzeci – utrzymaniem 
tego, co odbudowano.

1718 grudnia 1989 roku zwołany został 
Kongres Sportu Ludowego, a w dniach 21
23 września 1990 I Kongres Kultury Fizycznej. 
Każdy chciał reformować polski sport i orga
nizację, ale każdy tę reformę widział inaczej. 

Największy wpływ na kondycję LZS i spor
tu wiejskiego miały dwie decyzje podjęte 
przez Sejm i rząd – ustawa z 5 stycznia 1991 
roku wyłączająca stowarzyszenia kultury fi
zycznej z dotacji państwowych oraz zaprze
stanie finansowania sportu wyczynowego 
w LZS. Te decyzje spowodowały w Zrze

Janusz Bobik

Tomasz Krzeszewski

Lata 1990-2016
Od walki o przetrwanie 

do odbudowy 
i stabilizacji
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szeniu masowe zwolnienia – zlikwidowano 
95% stanowisk pracy, zwolniono trenerów, 
instruktorów, organizatorów w gminach. 
Wyprzedano majątek by zapłacić odprawy 
pracownicze i mieć pieniądze na działalność 
statutową. W latach 199195 spadła dra
stycznie ilość członków a aktywność ogniw, 
wyrażająca się ilością organizowanych im
prez i liczbą uczestników, spadła w stosunku 
do lat 80. XX wieku o ok. 35%.

Jednak wkrótce władze państwowe uświa
domiły sobie, że „wylano dziecko z kąpielą”. 
Dzięki naciskom działaczy sportowych i nie
których posłów w 1996 roku powstał „Pro
gram na rzecz rozwoju kultury fizycznej w 
środowisku wiejskim”. Rok później uwzględ
niono go w budżecie państwa. Realizowany 
jest do dziś. Ale spadku ilości członków nie 
udało się powstrzymać – w 2000 roku było 
ich już tylko 285 tys.

Pomimo tych trudności zawodnicy z klu
bów Zrzeszenia zajmowali czołowe miejsce 
w mistrzostwach Polski, osiągali sukcesy na 
arenie międzynarodowej. Do najlepszych 

zawodników lat 90. XX wieku należeli: Da-
riusz Osuch (Znicz Biłgoraj), Robert Dołęga 
(WLKS Siedlce), Szymon Kołecki (Agropol 
Polwica), Beata Prei (Grom Więcbork) – pod
noszenie ciężarów, Bogusław Jarecki (LKS 
Nowielice) – WKKW, jeździectwo, Katarzyna 
Klata (LKS Mazowsze Teresin) – łucznictwo, 
Dariusz Jabłoński (Gryf Chełm) i Edyta Wit-
kowska (Platan Borkowice) – zapasy, Paweł 
Baraszkiewicz (Wel Lidzbark Welski) – ka
jakarstwo, Marcin Mientki (Pacific Toruń) 
– kolarstwo, Tomasz Krzeszewski (MLKS 
Ostródzianka Ostróda) – tenis stołowy, Lidia 
Chojecka (WLKS Siedlce) – lekkoatletyka.

W okresie umownie zwanym „powolną 
odbudową” Zrzeszenie wprowadziło spe
cjalny program dla młodzieży uzdolnionej 
sportowo. W 1997 roku utworzono Internaty 
Sportowe, w 2003 roku zmieniono nazwę 
na Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzie
ży LZS. Szkoli się w nich dzieci i młodzież 
w wielu dyscyplinach. Od 1997 roku Zrze
szenie otrzymuje także wsparcie finansowe 
od państwa na tzw. Wiodące Ludowe Kluby 
Sportowe – WLKS. Liczba WLKS stopniowo 
się powiększa – w 1997 roku było ich 74 i 12 
dyscyplin, w 2016 – 237 a dyscyplin blisko 
50. Niestety o wiele wolniej wzrastają dota
cje z budżetu. 

Te programy szkoleniowe powodują, że 
zawodnicy z klubów LZS ciągle są wśród 
najlepszych sportowców Polski. W latach 
20002016 byli to lub są: Paweł Czapiewski 
(Lubusz Słubice), Krystyna Danilczyk-Za-
bawska (KS Podlasie Białystok) – lekkoatle
tyka, Rafał Dobrowolski (KS Stella Kielce) i 
Piotr Piątek (Łucznik Żywiec) – łucznictwo, 
Bartosz Kizierowski (Delfin Połaniec) – pły
wanie, Aleksandra Klejnowska i Dominika 
Misterska (obie WLKS Siedlce) – podnosze
nie ciężarów, Adam Małysz (Wisła Ustro
nianka w Wiśle) i Kamil Stoch (LKS Ząb i LKS 
Poroniec Poronin) – skoki narciarskie, Moni-
ka Michalik-Rogień (Orlęta Trzciel) i Iwona 
Matkowska (Agros Żary) – zapasy.

Za nimi podąża nowe pokolenie: Adrian 
Zieliński i Tomasz Zieliński (Tarpan Mro
cza) – podnoszenie ciężarów, Paweł Fajdek 
(Agros Zamość), Kamila Lićwinko (KS Pod
lasie Białystok), Karolina Kołeczek (Wisła Ju
nior Sandomierz) – lekkoatletyka, Zbigniew 
Bródka (UKS Błyskawica Domaniewice) i 
Katarzyna Bachleda-Curuś (LKS Poroniec 
Poronin) – łyżwiarstwo szybkie, Katarzyna 
Pawłowska (UKS Jedynka Kórnik), Rafał 
Majka (WLKS Kraków Swoszowice) i Michał 
Kwiatkowski (Pacific Toruń) – kolarstwo i 
wielu innych.

W naszym działaniu zachowywaliśmy i za
chowujemy zdrową równowagę pomiędzy 
tym, co w sporcie jest pogonią za sukcesem, 

nastawieniem wyłącznie na wyniki a kultu
rowymi, rekreacyjnymi i wychowawczymi 
wartościami płynącymi z uprawiania sportu 
i udziału w zawodach sportowych. Woje
wódzkie zrzeszenia organizują setki tysięcy 

imprez, zlotów, turniejów gminnych i powia
towych, zabaw sportowych i rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, a w ostatnich latach 
także dla osób niepełnosprawnych i senio
rów. Tylko niektóre z tych imprez osiągają 
szczebel ogólnopolski, jak np. rozgrywki 
rodzinne i wielopokoleniowe czy imprezy 
promujące aktywność fizyczną dorosłych i 
seniorów np. „Trzymaj formę” (2007), „Bądź 
aktywny – trzymaj wagę” (2014 i 2015). 

Potrafimy też współpracować z innymi. 
Na przykład, w 2002 i 2003 roku Zrzeszenie 
było współorganizatorem Rowerowego Raj
du Młodych Rolników na trasie Warszawa – 
Bruksela, który odbywał się pod patronatem 
Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. 
W rajdzie uczestniczyło każdego roku 48 
osób – w eliminacjach startowało co roku 
ponad 3000 osób. W 2014 roku rozpoczęli
śmy wspólnie z Fundacją V4Sport realizację 
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dwuletniego projektu finansowanego z fun
duszy unijnych pt. Sport powszechny otwarty 
dla kobiet – Pozwól im działać. Od trzech lat 
współpracujemy z Fundacją „Piłka jest Pięk
na”, organizatorem Dni Przyjaciół Piłki Nożnej, 
akcji sportowej połączonej z kampanią edu
kacyjną pn. Razem wygramy z rakiem piersi.

Zrzeszenie nie zaprzestało szkolenie wo
lontariuszy oraz organizatorów sportu dzieci 
i młodzieży w środowisku wiejskim, np. w 
latach 20042007 na specjalnych kursach 
doszkoliło prawie 2400 osób. W 2006 roku 
dzięki pozyskaniu środków z unijnego pro
gramu „Eurokadra” przeszkoliło w 4 dyscypli
nach sportu 120 instruktorów. W 2011 roku, 
wspólnie z pracownikami Uniwersytetu 
Warszawskiego przeprowadzono szkolenie 
profesjonalnych koordynatorów wolontaria
tu sportowego (70 osób). Z kolei w kadencji 
20122015 skupiono się na szkoleniu anima
torów sportu, w tym seniorów, ale ich liczba 
nie przekroczyła 160 osób. 

Zrzeszenie pozostaje nadal jedną z naj
większych organizacji, która szkoli młodzież 
w sporcie wyczynowym. Juniorzy młodsi 
i juniorzy z klubów Zrzeszenia zdobywają 
co roku setki medali w mistrzostwach Pol
ski, Europy i świata – niedługo wielu z nich 
stanie się zawodnikami światowej klasy w 
seniorskim sporcie.

W ciągu 70 lat swojego istnienia w Lu
dowych Zespołach Sportowych zorgani
zowano miliony imprez sportowych, tury
stycznych i rekreacyjnych. W początkowych 
latach wiele z nich było ogólnokrajowych, 
większość nowatorskich. 

Centralna Spartakiada Wsi
Pierwszą spartakiadę zorganizowano w 

1952 roku w Krakowie z okazji centralnych 
Dożynek. Startowało ponad 600 sportow
ców, rozegrano 25 konkurencji lekkoatle
tycznych, wyścig kolarski na 30 km dla tu
rystów oraz zawody w siatkówkę kobiet i 
mężczyzn. II Spartakiada odbyła się w 1953 
roku w Szczecinie, III – w Białymstoku 1954, 
IV – w Poznaniu 1956, V – w Lublinie 1957. 
Potem była 9letnia przerwa. VI i ostatnia od
była się w 1966 roku na 20lecie istnienia LZS 
i 1000lecie państwa polskiego w Poznaniu 
– uczestniczyło ponad 2300 sportowców i 3 
tysiące turystów z całego kraju.

Ogólnopolski Turniej 
Szachowy o „Złotą Wieżę”

Turniej ten to najstarsza i największa ma
sowa impreza szachowa w Polsce i Europie. 
W tym roku odbędzie się po raz 58. Już w 
pierwszym turnieju – przełom 1958/59 roku 
– usiadło przy szachownicach ponad 20 ty
sięcy uczestników – prawie 7 tysięcy drużyn. 
W 1966 roku wprowadzono finał centralny. 
W „złotych latach”, Złotej Wieży patronowało 
Ministerstwo Kultury i Sztuki, co otworzyło 
wiejskim szachistom sale i komnaty wielu 
najpiękniejszych zamków i pałaców w Pol
sce. Turniejowi towarzyszyły widowiska „ży
wych szachów”. Były takie lata, że w elimina
cjach startowało 100 tysięcy szachistów! 

Biegi przełajowe – Cross 
Ostrzeszowski

Cross Ostrzeszowski to   masowe   biegi   
przełajowe   przeprowadzane nieprzerwa
nie od 1965 roku. W 1963 roku Rada Główna 
zleciła klubowi LZS Orkan Ostrzeszów zorga
nizowanie Centralnych Jesiennych Biegów 
Przełajowych, czyli mistrzostw LZS w prze
łajach. Odbyły się one 27 października 1963 
roku. Potem działacze LZS z tego powiatu na 
czele z Jerzym Maklesem, trenerem lekkiej 
atletyki, postanowili corocznie organizować 
takie zawody i nazwali je Cross Ostrzeszow
ski. Impreza rosła w siłę, gromadziła coraz 
większą liczbę uczestników. Pod koniec lat 
90. XX w., Zrzeszenie musiało ze względów 
finansowych zrezygnować z finansowania 
tej imprezy. Ale inicjatywę przejęli inni i w 
tym roku odbył się 52. cross.

Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski „Orlików” Przyjaźni 
Polsko-Ukraińskiej im. Płk. 
Skopenki

Niewiele jest imprez sportowych, które 
mogą się poszczycić liczbą 60. A takim wła
śnie numerem opatrzony będzie ten wy
ścig w 2016 roku. Z istniejących wyścigów 
starszy jest tylko Tour de Pologne. Pierwszy 
„Skopenko” odbył się w 1956 roku, ale był 
bardziej rajdem turystycznym. Drugi, już 
profesjonalny, w 1957 roku miał dystans 100 
km. Wygrał go Mieczysława Brzeziński. W 
1958 roku impreza ta stała się mistrzostwami 
LZS i wyścigiem wieloetapowym. Potem wy
ścig przechodził różne koleje losu, ale trwa 
do dziś i od kilkunastu lat organizowany jest 
przez Lubelskie Zrzeszenie LZS. Wyścig ten 
wygrywało wielu znakomitych kolarzy m.in.
Bogusław Fornalczyk, Józef Beker, a w pe
letonie jechało kilku kolarzy, którzy później 
zrobili międzynarodowe kariery – Stanisław 
Szozda, Joachim Halupczok, Zenon Ja-
skuła czy Zbigniew Spruch.

Ogólnopolskie Igrzyska Szkół 
Rolniczych

W 1965 roku dla grupy młodzieży, która 
w szkołach rolniczych systematycznie upra
wiała sport zorganizowano Ogólnopolskie 
Igrzyska Szkół Rolniczych, Leśnych i CRS. 
Pierwsze dobyły się w Słupsku. Weszły one 
na stałe do kalendarza imprez Zrzeszenia i 
odbywały się co dwa lata, aż do 2007 roku. 
W latach miedzy igrzyskami odbywały się 
mistrzostwa kraju szkół rolniczych.

Konkurs Siłacza Wiejskiego
Od tego konkursu wywodzi się tradycja 

podnoszenia na różnego rodzaju festynach 
i zawodach rekreacyjnych odważnika. W 
pierwszym konkursie wyciskania odważni
ka (1955) startowało 15 tys. uczestników. W 

kolejnych latach zasięg konkursu był jeszcze 
większy. Pobudził on zainteresowanie w LZS 
nową dyscypliną – podnoszeniem ciężarów. 
Dziś na wielu wiejskich festynach przerzuca 
się opony i przeciąga ciągniki.

Najważniejsze 
 imprezy masowe  

w historii Krajowego 
Zrzeszenia LZS 
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Ogólnopolski Narciarski Rajd 
Chłopski w Rajczy

Pierwsza impreza turystyczna zwana Raj
dem Chłopskim odbyła się w 1954 roku – 
zorganizowali ją działacze LZS z Żywiecczy
zny. Początkowo była to impreza powiato
wa, organizowana co dwa lata. W 1972 roku 
Rada Wojewódzka LZS w Krakowie podjęła 
decyzję o organizacji corocznej imprezy pn. 
Ogólnopolski Narciarski Rajd Chłopski w Raj
czy, rok później była to już impreza kalenda
rzowa Rady Głównej LZS pod patronatem 
redakcji „Gromada – Rolnik Polski”. W 1974 
roku do Rajczy przyjechało już 850 turystów 
z 10 województw. Od 1993 roku rajd ma 
charakter międzynarodowy. Dziś organizacją 
rajdu zajmuje się Gmina Rajcza i Powiat Ży
wiecki oraz podległe im instytucje. 

„Złote Koło”
Tygodnik „Spółdzielnia Produkcyjna” wspól

nie z Radą Główną LZS zainicjował zawody 
kolarskie o puchar „Złotego koła”. Pierwsza 
impreza odbyła się w woj. poznańskim w 
1962 roku a startowali w niej zawodnicy 
mniej zaawansowani. W latach późniejszych 
przyjęła charakter mistrzostw LZS juniorów i 
stała się imprezą międzynarodową. Od 2004 
roku jest to także Memoriał im. Józefa Tro

paczyńskiego – trenera i działacza, twórcy 
potęgi kolarstwa w LZS. Od wielu lat „Złote 
Koło” organizowane jest przez Małopolskie 
Zrzeszenie LZS na terenie gminy Raciecho
wice – w jednej z miejscowości tej gminy, 
Zegartowicach, urodził się świetny dziś ko
larz Rafał Majka, wychowanek WLKS Krakus 
Swoszowice. Rafał Majka funduje najlepsze
mu „góralowi” tego wyścigu specjalną na
grodę.

Masowy turniej siatkówki o 
puchar „Dziennika Ludowego”

Gdy w 1958 roku rozpoczęto organizowa
nie turnieju siatkówki o puchar „Dziennika 
Ludowego” nikt nie przypuszczał, że będzie 
to największa masowa impreza sportowa w 
historii polskiej siatkówki. Turniej prowadzo
no w trzech rundach: zimowej, wiosennej i 
letniej. W pierwszym turnieju startowało po
nad 4,5 tysiąca drużyn (ok. 28 tysięcy uczest
ników). W następnych latach ilość drużyn 
wzrosła do kilkudziesięciu tysięcy! Ostatni 
turniej odbył się w 1972 roku.

Boisko w każdej wsi 
To konkurs organizowany od 1962 roku 

przez Radę Główną Zrzeszenia LZS i Redakcję 
„Gromada – Rolnik Polski”. Celem była popu
laryzacja społecznego budownictwa sporto
wego na wsi, a więc dążenie do zmniejszenia 
olbrzymiego deficytu urządzeń sportowych. 
Pierwszym laureatem konkursu został LZS w 
Malcu, pow. Oświęcim. W późniejszych la
tach konkurs wzbogacono o „Ośrodki Sportu 
i Rekreacji w każdej gminie”. Ostatnie nagro
dy w tym konkursie wręczono w 1999 roku.

Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Ogólnopolskie Igrzyska LZS organizowa

ne są od 1997 roku, pierwsze odbyły się w 
Siedlcach, w 2016 roku igrzyska odbędą się 
w Tarnowie Podgórnym (woj. wielkopolskie) 
i będą miały numer XIX. Do 2010 roku w 
programie Igrzysk była rekreacja, sport wy
czynowy (wiodące dyscypliny w LZS), tury
styka i zawody dla osób niepełnosprawnych. 
Gromadziły one corocznie ponad 22002300 
uczestników. W następnych latach zrezy
gnowano ze sportu wyczynowego (wzglę
dy finansowe) – na zawody przyjeżdża teraz 
od 1200 do 1300 uczestników. Ogólnopol
skie Igrzyska poprzedzają w większości wo
jewództw eliminacje gminne, powiatowe i 
wojewódzkie.

Złoty Kask
Dziś trudno uwierzyć, że w latach 60./70. 

ubiegłego wieku wśród turystów wiejskich 
niezwykle popularna była turystyka motocy
klowa. Wtedy na szosach i wiejskich szutrach 

„królowały” polskie motocykle WSK, WFM, 
junaki, SHL, gazele czy skutery osy. Wykorzy
stując ich popularność, od 1963 roku zaczę
to organizować sportowoturystyczne im
prezy o nazwie „Złoty Kask”. Był to wielobój 
składający się m.in.: z toru przeszkód, udzie
lania pierwszej pomocy medycznej, jazdy na 
orientację i wiedzy krajoznawczej. Niestety, 
nadszedł taki czas, że w Polsce zaprzesta
no produkcji motocykli, a królem szos stał 
się samochód, więc turystyka motorowa w 
LZS umarła. Ostatnie zawody o „Złoty Kask” 
odbyły się w 1995 roku. W 1975 roku „Złoty 
Kask” wzbogacono o imprezę pod nazwą 
„Rowerem wszędzie” a w 1979 dołączono ko
lejną „Pokochajmy motorower” – to też były 
wieloboje sprawnościowokrajoznawcze. 
Swoje żywoty skończyły także w połowie lat 
90. XX wieku.

Ogólnopolski Turniej LZS 
„Piłkarska Kadra Czeka” i 
„Mała Piłkarska Kadra Czeka

W 1984 roku telewizja rozpoczęła nadawa
nie programu „Piłkarska Kadra Czeka”, który 
miał po pu la ry zować pił kę noż ną wśród mło
dzie ży ze śro do wi ska wiej skie go. Program 
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powstał z ini cja ty wy Ada ma Go ce la z Re dak
cji Rol nej. Powoli przeradzał się w szeroko 
zakrojoną akcję. Pierwszy turniej piłkarski 
rozegrano w 1985 roku. Od IV turnieju jego 
głównym organizatorem jest Zrzeszenie LZS. 
Średnio co roku uczestniczy w nim 50 tysię
cy młodzieży, tj. około 3 tysięcy drużyn. Jest 
to najstarszy turniej piłkarski dla chłopców 
do lat 15 w Polsce. Do tej pory wzięło w nim 
udział ponad milion zawodników! 

Od 2001 odbywa się bliźniaczy turniej dla 
dziewcząt do lat 15. Jest jeszcze trzeci tur
niej dla chłopców i dziewcząt do lat 13 „Mała 
Piłkarska Kadra Czeka” organizowany od 
2011 roku. W tym roku odbędzie się on po 
raz VI i będzie nosić imię Marka Procyszyna, 
wieloletniego działacza LZS, prezesa Opol
skiego Związku Piłki Nożnej, który zmarł w 
2015 rok a to właśnie on był pomysłodawcą 
tego turnieju.

Konkurs „Na najciekawszą 
inicjatywę...”

Konkurs organizowany jest od 2009 roku. 
Jego celem jest nagradzanie najlepszych ini
cjatyw z zakresu upowszechniania aktywno
ści sportowej w środowisku wiejskim. Co roku 
zmieniają się nieco jego zasady i zadania, ma 
też inną nazwę. Ten pierwszy powszechnie 
zwany był „Karolem” (od słów Papieża Jana 
Pawła II o sporcie, które były mottem kon
kursu), czwarty nosił nazwę „Obierz kurs na 
Orlika” a szósty „Sportowa Gwiazda”. Do finału 
konkursu do 2014 roku trafiały 32 najlepsze 
inicjatywy – w 2015 roku nagrodzono 36 
inicjatyw. W tym roku do finału trafi tylko 
10 (względy finansowe). Średnio w każdym 
konkursie bierze udział od 70 do ponad 100 

organizatorów, którzy wykazują się dużą in
wencją – niezliczoną ilością ciekawych kon
kurencji sportoworekreacyjnych. Co roku w 
imprezach zgłaszanych przez organizatorów 
bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób.

Jak każde stowarzyszenie sportowa Lu
dowe Zespoły Sportowe mają swoje zjazdy, 
władze i uchwalane programy działania, a 
gremia kierownicze podejmują ważne dla 
organizacji decyzje. Decyzje podejmują też 
organa władzy państwowej, a te mają bez
pośredni wpływ na cały sport, w tym też na 
Ludowe Zespoły Sportowe. Poniżej prezen
tujemy najważniejsze wydarzenia z „życia 
organizacyjnego” LZS.

10 marca 1946 – na II Zjeździe Związku 
Samopomocy Chłopskiej przyjęto uchwałę 
o upowszechnianiu kultury fizycznej na wsi.

16 marca 1946 – pod numerem „1” w kar
totekach Związku Samopomocy Chłopskiej 
zarejestrowany został pierwszy ludowy ze
spół sportowy – LZS Swornica Czarnowąsy, 
woj. opolskie.

19 kwietnia 1952 – powołane zostaje 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

22 marca 1953 – odbywa się I Konferen
cja SprawozdawczoWyborcza, uznana za 
pierwszy Zjazd Zrzeszenia. 

1 sierpnia 1953 – ukazuje się pierwszy 
numer „Przeglądu Sportowego – Wydanie 
dla Wsi”, zmienione kolejno na „W barwach 
LZS” i „Wiadomości Sportowe”.

1954 – Polskie Radio zaczyna nadawać 
audycję „Sportowcy wiejscy na start”.

23 kwietnia 1955 – odbył się II Krajowy 
Zjazd Zrzeszenia LZS.

16-17 kwietnia 1957 – III Krajowy Zjazd 
Zrzeszenia LZS wprowadza jako statutową 
działalność w sporcie wyczynowym i możli
wość tworzenia Ludowych Klubów Sporto
wych (LKS).

27 kwietnia 1959 – IV Krajowy Zjazd 
Zrzeszenia LZS wprowadza turystykę i dzia
łalność w szkołach rolniczych jako część 
działalności statutowej.

21 kwietnia 1963 – Rada Główna Zrze
szenia LZS otrzymuje sztandar.

22 kwietnia 1963 – V Krajowy Zjazd Zrze
szenia LZS.

25 kwietnia 1967 – VI Krajowy Zjazd 
Zrzeszenia LZS.

27 kwietnia 1971 – VII Krajowy Zjazd 
Zrzeszenia LZS.

26-27 kwietnia 1975 – VIII Krajowy Zjazd 
Delegatów Zrzeszenia LZS.

1975 – w wyniku nowego podziału ad
ministracyjnego kraju (49 województw), we 
wszystkich nowych województwach po
wstają Wojewódzkie Zrzeszenia LZS.

5-6 maja 1979 – IX Krajowy Zjazd Delega
tów Zrzeszenia LZS.

1980/81 – w środowisku LZS toczą się 
gorące dyskusje o przyszłości sportu, o zasa
dach jego finansowania; krytykowano różne 
przywileje i nadużycia. 

13 grudnia 1981 – działalność Zrzeszenia 
LZS zostaje zawieszona z powodu wprowa
dzenia „stanu wojennego” w kraju.

25-26 maja 1984 – X Krajowy Zjazd Dele
gatów Zrzeszenia LZS. 

Kalendarium wydarzeń 
1946-2016
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19 czerwca 1984 – oficjalnie otworzono 
Centralny Ośrodek Szkolenia LZS w Mielnie, 
którego właścicielem jest Rada Główna Zrze
szenia LZS. 

3 lipca 1984 – Sejm uchwalił „Ustawę o 
Kulturze Fizycznej” – pierwsze usystematy
zowane prawo o sporcie.

26-28 maja 1988 – XI Krajowy Zjazd Dele
gatów Zrzeszenia LZS.

17-19 grudnia 1989 – zwołany zostaje 
Kongres Sportu Ludowego.

7 kwietnia 1989 – uchwalono Prawo o 
stowarzyszeniach.

21-23 września 1990 – I Kongres Kultury 
Fizycznej.

5 stycznia 1991 – ukazuje się ustawa wy
łączająca stowarzyszenia kultury fizycznej ze 
strefy budżetowej. Cofnięta zostaje pomoc 
finansowa na działalność Zrzeszenia LZS w 
sporcie wyczynowym. W odniesieniu do 
Zrzeszenia spowodowało to 95% likwidację 
zatrudnienia. Wszelkie jej koszty poniosło 
Zrzeszenie, które musiało na odprawy dla 
pracowników sprzedać większość swojego 
majątku. Wiele klubów i LZSów likwiduje 
swoją działalność – bez trenerów i pieniędzy 

nie da się uprawiać sportu, nawet na pozio
mie gminnym.

23-24 listopada 1991 – XII Krajowy Zjazd 
Delegatów Zrzeszenia LZS.

1993 – władze państwowe – rząd i Sejm 
– zmieniają swoje nastawienie do kultury 
fizycznej i sportu. Zrzeszenie LZS zaczyna 
podpisywać umowy o realizacji zadań zle
conych w sporcie i turystyce z MEN, UKFiT 
oraz Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej.

6 grudnia 1996 – w Ciechanowie odby
ło się uroczyste podsumowanie obchodów 
50lecia LZS.

1 stycznia 1997 – rozpoczęto wdrażanie 
wcześniej przygotowanego (1996 rok) rzą
dowego „Programu na rzecz rozwoju kultury 
fizycznej w środowisku wiejskim”.

19-20 maja 2000 – XIV Zjazd Delegatów 
Zrzeszenia LZS.

24 kwietnia 2003 – uchwalono Ustawę o 
działalności pożytku publicznego i o wolon
tariacie.

14-15 maja 2004 – XV Krajowy Zjazd De
legatów Zrzeszenia LZS.

16-17 maja 2008 – XVI Krajowy Zjazd De
legatów Zrzeszenia LZS.

16 października 2010 – weszła w życie 
uchwalona 25 czerwca 2010 roku Ustawa o 
sporcie.

26 maja 2012 – XVII Krajowy Zjazd Dele
gatów Zrzeszenia LZS.

Przewodniczący Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe  
1948-2016
Grudzień 1948  –  przewodniczący Głównej 
Rady Sportu Wiejskiego  
– Kazimierz Kafarski

1949 – przewodniczący  
Głównej Rady Sportu Wiejskiego  

– Mieczysław Bodalski
22 kwietnia 1952 – przewodniczący 
Zrzeszenia LZS  
– Tadeusz Strzałkowski

22 marzec 1953 – 23 kwiecień 1955  
– Józef Ozga-Michalski

23 kwiecień 1955 – 22 czerwiec 1965  
– Jan Zajdel 

22 czerwiec 1965 – 25 kwiecień 1967  
– Kazimierz Barcikowski

25 kwiecień 1967 – 29 czerwiec 1972  
– Zdzisław Kurowski

29 czerwiec 1972 – 56 maj 1979  
– Tadeusz Haładaj

56 maj 1979 – 16 czerwiec 1981  
– Leon Kłonica

16 czerwiec 1981 – 30 kwiecień 1990  
– Waldemar Świrgoń 

30 kwiecień 1990 – 1011 maj 1996  
– Wacław Hurko

1011 maj 1996 – 26 maj 2012  
– Roman Jagieliński

26 maj 2012  
– Władysław Kosiniak-Kamysz

Honorowy Przewodniczący 
Krajowego Zrzeszenia LZS

Roman Jagieliński – urodził się w 1947 
roku w Wichradzu. Ukończył Szkołę Wyższą 
Gospodarstwa Wiejskiego. Ma gospodar
stwo rolne i jest prezesem grupy producen
tów owoców, zajmuje się też hodowlą koni. 
Polityk, poseł RP I, II i III kadencji (19911997) 
oraz w latach 20012004. Wicepremier i mi
nister rolnictwa i gospodarki żywnościowej 
199597. W latach 19891991 pełnił funkcję 
sędziego Trybunału Stanu. Objął funkcję 
przewodniczącego Rady Głównej KZ LZS w 
1996 roku i sprawował ją przez 16 lat. Prze
prowadził LZS przez jeden z najtrudniej
szych okresów w jego historii. W 2015 roku 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Od
rodzenia Polski.

Honorowi Członkowie 
Krajowego Zrzeszenia LZS

Władysław Czaczka (19312013) – nie
gdyś znakomity zawodnik, później działacz. 
Do LZS wstąpił w 1950 roku. W 1955 roku 
ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycz
nego we Wrocławiu (obecnie AWF) i otrzy
mał nakaz pracy do Rady Wojewódzkiej LZS 
w Opolu, w której pracował nieprzerwanie 

Od lewej: W. Hurko, R. Jagieliński,  

prezydent Aleksander Kwaśniewski, S. Paszczyk, S. Kopeć
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do 30 kwietnia 2008 roku. Początkowo 
pełnił z wyboru funkcję sekretarza Rady 
Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS, a później na 
przemian funkcję przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego. Był również człon
kiem Rady i Prezydium Rady Główniej LZS 
w Warszawie. Honorowy Przewodniczący 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu.

Zbigniew Kiliński – urodził się w 1935 r. 
w Wielkopolsce. Po II wojnie światowej ro
dzina Kilińskich osiedliła się w Parłowie, nie
opodal Koszalina, gdzie spędził dzieciństwo 
i wczesną młodość. Ukończył Wyższą Szkołę 
Rolniczą w Szczecinie. Był wojewodą szcze
cińskim. Przewodniczący Rady Wojewódz
kiego Zrzeszenia LZS w Szczecinie od roku 
1973 roku, a następnie Zachodniopomor
skiej Rady LZS do roku 2012. Przeprowadził 
organizację przez wyjątkowo trudny okres 
transformacji ustrojowej. Odznaczony Krzy
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Ryszard Lech – w młodości był obiecują
cym piłkarzem w LZS Szymanowice, a póź
niej Polonii Środa Śląska, w LZS Mokrzeszów 
uprawiał biegi i rzucał oszczepem. Kierował 
Radami Powiatowymi LZS w Świdnicy i Ole
śnicy. Pod koniec lat 60. XX wieku rozpoczął 
pracę w Radzie Wojewódzkiej we Wrocławiu. 
W kadencji 196771 był członkiem Prezy
dium. Następnie został kierownikiem Biura 
Rolniczego LKS Wrocław. Od 1975 do 1988 
roku ponownie członek Prezydium RW LZS 
we Wrocławiu, w 1988 roku został urzędują
cym przewodniczącym, a w 1991 przewod
niczącym. Funkcję tę sprawował do 2007 
roku. W latach 19962004 był skarbnikiem 
Rady Głównej LZS. 

Ryszard Marczewski (19272011) – ro
dem z Łęczycy, był utalentowanym siatka
rzem, grał w drużynie LZS Różyca. Działacz 
Samopomocy Chłopskiej i na początku lat 
50. XX wieku szef Rady Wojewódzkiej LZS w 
Łodzi. Od 1955 roku sekretarz Rady Głównej 
LZS, w latach 198183 urzędujący wiceprze
wodniczący RG LZS. Zawsze w rozrzewnie
niem wspominał początki istnienia LZS – ra
dość z każdej pary koszulek czy spodenek, 
gdy na wszystko brakowało pieniędzy, ale 
nie brakowało entuzjazmu, spontaniczności 

przy budowie boisk, stadionów, pierwszych 
medali w mistrzostwach Polski. Był inicjato
rem i realizatorem wielu imprez sportowych, 
igrzysk szkół rolniczych i spartakiad spor
towców LZS. 

Mieczysław Nowakowski – urodził się 
w 1931 roku we wsi Bębło k/Ojcowa. Wraz z 
kolegami z boiska 18 lipca 1948 w Radzie Po
wiatowej w Olkuszu zarejestrował LZS Bębło. 
Stanowili zarząd i mieli od 12 do 16 lat. Grali 
w piłkę nożną i siatkówkę. Od sportu prze
szedł do działalności społecznej. Przez wiele 
lat pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w 
Zrzeszeniu LZS, w tym członka Prezydium 
Rady Głównej Zrzeszenia LZS. Honorowy 
przewodniczący Małopolskiego Z LZS. Eko
nomista i prawnik. Odznaczony m.in.: Krzy
żem Komandorskim OOP i odznaką Zasłużo
ny Działacz Kultury Fizycznej.

Marian Babirecki  
– jeździectwo, LZS Kwidzyn
Katarzyna Bachleda-Curuś 
– łyżwiarstwo szybkie, LKS Poroniec Poronin 
Barbara Bakulin 
– lekkoatletyka, LKS Orkan Poznań
Paweł Baraszkiewicz  
– kajakarstwo, KS Wel Lidzbarka Warmiński
Edward Barcik 
 – kolarstwo, LZS Zieloni Opole
Brunon Bendig
 – boks, LZS Tczew
Henryk Blaszka 
 – żeglarstwo, LKS Kiekrz
Janusz Bobik
 – jeździectwo, LKS Dragon Nowielice 
Zbigniew Bródka
 – łyżwiarstwo szybkie, UKS Błyskawica 
Domaniewice
Agata Bulwa
 – łucznictwo, LKS Dąbrovia Dąbrowa 
Angelika Cichocka
 – lekkoatletyka, ULKS Talex Borzytuchom
Alicja Ciskowska-Maciągowska, 

łucznictwo, LKS Mazowsze Teresin
Lidia Chojecka
 – lekkoatletyka, WLKS Siedlce
Paweł Czapiewski
 – lekkoatletyka, LKS Lubusz Słubice
Krystyna Danilczyk-Zabawska
 – lekkoatletyka, KS Podlasie Białystok 
Ryszard Dawidowicz
 – kolarstwo, LKS Gryf Szczecin
Rafał Dobrowolski
 – łucznictwo, KS Stella Kielce 

Tadeusz Drzazga
 –  podnoszenie ciężarów, CLKS Mazovia 

Ciechanów
Paweł Fajdek
 – lekkoatletyka, KS Agros Zamość
Edward Fender
 – saneczkarstwo, LZS Mikuszowice
Adam Ginter
 – kajakarstwo LKS Piast Człuchów 
Andrzej Gołąb
 – zapasy, LKS Gryf Chełm
Wiesław Hartman
 – jeździectwo, LKS Nadwiślanin Kwidzyn 
Joachim Halupczok
 – kolarstwo, LKS Ziemia Opolska
Dariusz Jabłoński
 – zapasy, LKS Gryf Chełm 

Katarzyna Bachleda-Curuś

Władysław Czaczka,  
Mieczysław Nowakowski, Roman Jagieliński

Zbigniew Kiliński, Ryszard Lech

Najlepsi sportowcy 
Ludowych Zespołów 

Sportowych w latach 
1946-2016
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Jan Jankiewicz
 – kolarstwo, RLKS Wrocław
Zenon Jaskuła
 – kolarstwo, LKS Wielkopolska
Jerzy Juskowiak
 – lekkoatletyka, LZS Września
Katarzyna Klata
 – łucznictwo, LKS Mazowsze Teresin
Aleksandra Klejnowska
 – podnoszenie ciężarów, WLKS Siedlce 

Benedykt Kocot
 – kolarstwo, LKS Ziemia Opolska
Szymon Kołecki
 –  podnoszenie ciężarów, LKS Agropol 

Polwica
Andrzej Komar
 –  podnoszenie ciężarów, LKS 

Zjednoczeni Olsztyn
Waldemar Kosiński
 –  podnoszenie ciężarów, LKS Światowit 

Myszków
Janusz Kowalski
 – kolarstwo, LKS Wielkopolska
Katarzyna Krawczyk
 – zapasy MKS Cement Gryf Chełm
Tomasz Krzeszewski
 –  tenis stołowy, KS Kormoran Morliny 

Ostróda
Tadeusz Kulczycki
 – lekkoatletyka, LKS Orkan Poznań
Andrzej Leszczak
 – saneczkarstwo, LKS Jastrząb Szczyrk 
Kamila Lićwinko
 – lekkoatletyka, KS Podlasie Białystok
Antoni Łaciak
 – narciarstwo, LKS Szczyrk
Iwona Matkowska

 – zapasy, MLKS Agros Żary 
Adam Małysz
 – narciarstwo, KS Wisła Ustronianka
Marcin Mientki
 – kolarstwo, TKK Pacific Toruń
Dominika Misterska
 – podnoszenie ciężarów, WLKS Siedlce 
Katarzyna Niewiadoma
 – kolarstwo, WLKS Krakus Swoszowice
Krzysztof Niewiadomski
 – saneczkarstwo, LKS Kwarc Świeradów
Andrzej Orłoś
 – jeździectwo, LZS Kwidzyn
Dariusz Osuch
 –  podnoszenie cięzarów, LKS Światowit 

Myszków
Ireneusz Paliński
 –  podnoszenie ciężarów, LZS Mazovia 

Ciechanów
Mieczysław Pawełkiewicz
 – saneczkarstwo, LZS Mikuszowice
Katarzyna Pawłowska
 – kolarstwo torowe, UKS Jedynka Kórnik 
Lech Piasecki
 – kolarstwo, WLKS Orlęta Gorzów Wlkp.
Ryszard Podlas
 –  lekkoatletyka, LKS Technik Wrocław

Pracze 
Arkadiusz Ponikowski
 – łucznictwo, KS Stella Kielce

Beata Prei
 –  podnoszenie ciężarów, LKS Grom 

Więcbork 
Józef Przybyła
 – narciarstwo, LKS Klimczok 
Jan Pusty
 – lekkoatletyka, LKS Orkan Poznań
Paweł Rabczewski
 –  podnoszenie ciężarów, LKS Mazovia 

Ciechanów
Andrzej Sałacki 
 – jeździectwo, LKS Lewada Zakrzów
Andrzej Sikorski
 – kolarstwo, LKS Gryf Szczecin 
Zbigniew Spruch
 – kolarstwo, LKS Trasa Zielona Góra
Kamil Stoch
 – skoki narciarskie, LKS Poroniec Poronin
Bartosz Such
 – tenis stołowy, LKS Odra GłoskaKsięginice 

Anna Szafraniec
 – kolarstwo, LKS Iskra Głogoczów
Jakub Szałankiewicz
 –  piłka siatkowa plażowa, MLUKS Stakolo 

Staszów 
Stanisław Szozda 
 – kolarstwo, LKS Zieloni Opole
Jan Szymański
 – zapasy, LKS Piast Sieradz
Henryk Trębicki
 – podnoszenie ciężarów, LKS Ostrów 
Mazowiecka
Tadeusz Trojanowski
 – zapasy, LZS Ołtarzew
Wojciech Tyszyński
 – kajakarstwo, LKS Victoria Sztum 
Przemysław Wacha
 – badminton, LKS Technik Głubczyce 
Damian Waniczak
 – saneczkarstwo, LKS Jastrząb Szczyrk
Rafał Wieruszewski
 –  lekkoatletyka, UKS Orkan Środa 

Wielkopolska
Jadwiga Wilejto-Szoszler
 – łucznictwo, LKS Rybak Trzebież
Edyta Witkowska
 – zapasy, LKS Platan Borkowice
Adrian Zieliński
 –  podnoszenie ciężarów, MGLKS Tarpan 

Mrocza

Kamila Lićwinko

aleksandra Klejnowska 
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Medaliści Letnich Igrzysk 
Olimpijskich – zawodnicy lub 
wychowankowie LZS
Ireneusz Paliński
(LKS Mazovia Ciechanów) – podnoszenie 
ciężarów
Rzym 1960 – złoty medal 
Tokio 1964 – brązowy medal
Brunon Bending
(wychowanek LZS Wisła Tczew) – boks
Tokio 1964 – brązowy medal
Marian Dudziak
(wychowanek LKS Orkan Poznań) – 
lekkoatletyka
Tokio 1964 – srebro w sztafecie 4x100 m
Mieczysław Nowak
(wychowanek LZS Wołów) – podnoszenie 
ciężarów
Tokio 1964 – brązowy medal
Marek Gołąb
(wychowanek LZS w Wieszowie) – 
podnoszenie ciężarów
Meksyk 1968 – brązowy medal
Kazimierz Kmiecik
(wychowanek LKS Węgrzcanka Węgrzce 
Wielkie), 
Hubert Jerzy Kostka
(wychowanek LZS Markowice) – piłka nożna
Monachium 1972 – złoty medal
Edward Barcik
(LZS Zieloni Opole), 
Stanisław Szozda 
(LKS „Zarzewie” Prudnik, LKS Ziemia Opolska) 
– kolarstwo
Monachium 1972 – srebrny medal w 
wyścigu drużynowym
Zbigniew Kaczmarek
(wychowanek LZS Tarnowskie Góry) – 
podnoszenie ciężarów
Monachium 1972 – brązowy medal

Benedykt Kocot
(LZS Opolanka Grabie, LKS Ziemia Opolska) 
– kolarstwo torowe 
Monachium 1972 – brązowy medal w 
tandemie
Ryszard Podlas
(LZS Dolny Śląsk, LZS Technik Pracze) – 
lekkoatletyka
Montreal 1976 – srebrny medal w sztafecie 
4x400 m

Stanisław Szozda
(LKS Zarzewie Prudnik, LKS Ziemia Opolska)
Montreal 1976 – srebrny medal w jeździe 
drużynowej na czas
Kazimierz Kmiecik
(wychowanek LKS Węgrzcanka Węgrzce 
Wielkie), 
Piotr Mowlik 
(wychowanek LZS Oprzepowice) – piłka 
nożna
Montreal 1976 – srebrny medal
Wiesław Hartman
(LKS Nadwiślanin Kwidzyn), 
Marian Kozicki
(LZS Cwał Poznań), 
Jan Kowalczyk
(wychowanek LZS Dogromyśl i LZS Cwał 
Poznań), 
Janusz Bobik
(LKS Dragon Nowielice) – jeździectwo
Moskwa 1980 – srebrny medal drużynowo
Jan Kowalczyk
(wychowanek LZS Dogromyśl i LZS Cwał 
Poznań) – jeździectwo
Moskwa 1980 – złoty medal w konkursie 
skoków indywidualnie
Czesław Lang
(wychowanek LZS Baszta Bytów) – 
kolarstwo
Moskwa 1980 – srebrny medal 
indywidualnie 
Joachim Halupczok
(LKS Ziemia Opolska), 
Zenon Jaskuła 
(LZS Piast Śrem, LKS Wielkopolska, LKS 
Orlęta Gorzów), 
Andrzej Sypytkowski
(wychowanek LZS Agrokompleks Kętrzyn) 
– kolarstwo.
Seul 1988 – srebrny medal w jeździe 
drużynowej na czas na 100 km
Andrzej Wroński
(GLKS Morena Żukowo) – zapasy
Seul 1988 – złoty medal
Atlanta 1996 – złoty medal
Józef Bronisław Tracz
(wychowanek LKS Agros Żary) – zapasy styl 
klasyczny
Seul 1988 – brązowy medal
Barcelona 1992 – srebrny medal
Atlanta 1996 – brązowy medal

Andrzej Głąb
(LKS Gryf Chełm) – zapasy styl wolny 
Seul 1988 – srebrny medal
Jacek Fafiński
(wychowanek LKS Sokół Lubawa) – zapasy
Atlanta 1996 – srebrny medal
Katarzyna Klata
(LKS Mazowsze Teresin) – łucznictwo
Atlanta 1996 – brązowy medal w drużynie
Szymon Kołecki
(wychowanek Agrosu Polwice) – 
podnoszenie ciężarów
Sydney 2000 – srebrny medal
Pekin 2008 – srebrny medal
Agnieszka Wieszczek Kordus
(wychowanka ULZKS Heros Czarny Bór) – 
zapasy
Pekin 2008 – brązowy medal 
Adrian Zieliński
(MGLKS Tarpan Mrocza) – podnoszenie 
ciężarów
Londyn 2012 – złoty medal

Medaliści Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich – zawodnicy lub 
wychowankowie LZS
Adam Małysz
(KS Wisła Ustronianka, obecnie WSS Wisła) – 
skoki narciarskie
2002 Salt Lake City – brązowy medal 
na skoczni normalnej i srebrny na dużej 
skoczni
2010 Vancouver – srebrny medal na skoczni 
normalnej i srebrny medal na skoczni dużej
Katarzyna Bachleda-Curuś i Luiza 
Złotkowska 
(LKS Poroniec Poronin) – łyżwiarstwo 
szybkie
2010 Vancouver – brązowy medal w biegu 
drużynowym
Kamil Stoch 
(wychowanek klubów LKS Ząb i LKS 
Poroniec Poronin) – skoki narciarskie
Soczi 2014 – złoto na skoczni normalnej, 
złoto na skoczni dużej
Zbigniew Bródka 
(UKS Błyskawica Domaniewice) – 
łyżwiarstwo szybkie
Soczi 2014 – złoty medal w biegu na 
1500 m

andrzej Wroński, Ireneusz Paliński

adrian Zieliński

Benedykt Kocot, Stanisław Szozda
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Zbigniew Bródka 
(UKS Błyskawica Domaniewice), 
Jan Szymański 
(LKS Poroniec Poronin), 
Konrad Niedźwiedzki 
(LKS Poroniec Poronin) – łyżwiarstwo 
szybkie
Soczi 2014 – brązowy medal w biegu 
drużynowym

Katarzyna Bachleda-Curuś i Luiza 
Złotkowska 
(LKS Poroniec Poronin) – łyżwiarstwo 
szybkie
Soczi 2014 – srebrny medal w biegu 
drużynowym

Nasze „nadzieje olimpijskie”
W Ludowych Zespołach Sportowych ro

śnie nowe pokolenie sportowców. Dzięki 
wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
samorządów lokalnych, ofiarnej pracy tre
nerów, nowoczesnym metodom szkolenia 
młodzi zawodnicy z naszych klubów zdoby
wają dziś medale na mistrzostwach Europy 
i świata w kategoriach juniorów młodszych, 
juniorów i młodzieżowców. Wielu z nich już 
niedługo znajdzie się na „tablicy chwały” 
obok takich zawodników jak Adam Małysz, 
Adrian Zieliński czy Ireneusz Paliński, nasz 
pierwszy mistrz olimpijski. Nasze „nadzieje 
olimpijskie” to m.in.:

Sofia Ennaoui
– lekkoatletyka, LKS Lubusz Słubice
Maria Andrejczyk
– lekkoatletyka, LUKS Hańcza Suwałki
Beata Topka
– lekkoatletyka, ULKS Talex Borzytuchom
Kacper Oleszczuk
– lekkoatletyka, KS Polonia Pasłęk
Mateusz Borkowski
– lekkoatletyka, LKB Rudnik
Natan Fiedeń
– lekkoatletyka, LKS Pszczyna
Mateusz Bernatek
– zapasy, AKS Piotrków Trybunalski
Katarzyna Mądrowska
– zapasy, LKS Feniks Pesta
Robert Baran
– zapasy, LKS Ceramik Krotoszyn
Karolina Krawczyk
– zapasy, Cement Gryf Chełm
Gerard Kurniczak
– zapasy, Sobieski Poznań
Karolina Kołeczek
–  lekkoatletyka, MUKS Wisła Junior 

Sandomierz
Ewelina Ciunek
– zapasy, LKS Orzeł Namysłów
Alicja Czyżowicz
– zapasy, LKS Orzeł Namysłów
Krystian Formela
– zapasy, GKS Cartusia Kartuzy

Dominika Szynkowska
– zapasy LUKS Suples Kraśnik
Justyna Kaczkowska
–  kolarstwo torowe, UKS Gimnazjum Twoja 

Merida Imielin
Daria Pikulik
–  kolarstwo torowe, KK Ziemia Darłowska 

Darłowo
Agnieszka Skalniak
– kolarstwo, TKK Pacific Toruń
Szymon Sajnok
– kolarstwo, GKS Cartusia Kartuzy
Sylwia Zyzańska
– łucznictwo, LKS Łucznik Żywiec
Karolina Karasiewicz
– łucznictwo, KS Obuwnik Prudnik
Sylwia Oleśkiewicz
–  podnoszenie ciężarów, LKS Omega 

Kleszczów
Patryk Bęben
–  podnoszenie ciężarów, CLKS Mazovia 

Ciechanów
Kacper Badziągowski
–  podnoszenie ciężarów, MGLKS Tarpan 

Mrocza
Piotr Kudłaszyk
–  podnoszenie ciężarów, LKS Budowlani 

Nowy Tomyśl
Katarzyna i Anna Węgrzyn
–  tenis stołowy, UKS MLKS Śnieżnik Stronie 

Śląskie
Karolina Kołeczek

justyna Kaczkowska (z rowerem)

adam Małysz, Kamil Stoch

21 maja, w siedzibie PKOl w Warszawie, uroczyście otworzono wystawę z okazji 70-lecia działalności Ludowych 
Zespołów Sportowych pod tytułem: „Nasze dziedzictwo. jesteśmy dumni z naszej historii”.

Wystawa potrwa do 9 czerwca 2016 roku. Teksty zamieszczone na tej wystawie publikujemy w na powyższych stronach.  
Uzupełnieniem są zdjęcia plansz wystawy i kilkanaście zdjęć umieszczonych na planszach.

Wystawę przygotowali:
Autor: Iwona Derlatka
Komisarz: Iwona Kania (Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe), Tomasz Skoczek (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie)
Projekt graficzny: Natalia Roszkowska
Współpraca: zespół pracowników Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Na wystawie wykorzystano zdjęcia: Tomasza Prażmowskiego znajdujące się w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, 
Archiwum Krajowego Zrzeszenia LZS oraz zdjęcia przekazane przez Jana Rozmarynowskiego i Wacława Hurko, Archiwum Rafała 
Szuberta (fot. z lat 19461956), Archiwum Crossu Ostrzeszowskiego, Archiwum Rudolfa Zmarzłego (LZS Folwark), Archiwum LKS 
Zarzewie Prudnik, Archiwum Sławomira Kindziuka (zdjęcia zawodniczek WLKS Siedlce), Archiwum Ryszarda Bartosiaka (LZS Pogoń 
Gardeja). 

70-lecie Ludowych Zespołów Sportowych 
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W Wojewódzkim Domu Kultury w 
Kielcach, 2 kwietnia 2016 roku odbył się 
XVIII Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy Świętokrzyskiego Zrzeszenia 
LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentowała 
Helena Koziej – członek Rady Głównej.

 Zjazd udzielił absolutorium ustępu-
jącym władzom. W wyniku wyborów 
prezesem na kolejną kadencję ponownie 
został Jerzy Kula. 

Zjazd wybrał 31-osobową Radę 
Wojewódzką, 5-osobową Wojewódzką 
Komisję Rewizyjną, oraz 4 delegatów na 
Zjazd Krajowy. Wiceprzewodniczącymi 
zo sta li: Michał Godowski i Henryk 
Mil carz, sekretarzem Jan Mazur, a 
skarbnikiem Stanisław Matejkiewicz. 
Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej została Jolanta Tyjas.

Jerzy Kula w swoim wystąpieniu na -
kre  ślił główne kierunki działania na 
la ta 2016-2019. Zaakcentował również 
re a li zację programu obchodów 70-lecia 
Zrzeszenia. Medalami 70-lecia LZS wy -
ró  żniono 13 osób.

W trakcie dyskusji delegaci podkreślali 
potrzebę rozwijania dalszej współpracy z 
samorządem terytorialnym i związkami 
sportowymi, mówili o wyzwaniach i pro-
blemach jakie stoją przed Zrzeszeniem w 
najbliższych latach.

Gośćmi Zjazdu byli m.in.: Arkadiusz 
Bąk, przewodniczący Sejmiku Woje-
wódz  twa Świętokrzyskiego, Jacek Ko 
wal czyk – dyrektor Departamentu 
Pro    mocji, Edukacji, Kultury, Sportu i 
Tu rystyki Urzędu Marszałkowskiego w 
Kielcach, Ryszard Barwinek – wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Kieleckiego, 
Mieczysław Tomala – dyrektor Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Mia-
sta Kielce, Grzegorz Budziosz – pre-
zes Świętokrzyskiej Federacji Spor tu, 
Mi rosław Malinowski – prezes Świę to-
krzys kiego Związku Piłki Nożnej.

16 kwietnia 2016 roku, w Katowicach 
od był się XX Zjazd Sprawozdawczo-Wy-
borczy Śląskiego Zrzeszenia LZS. Kra jo we 
Zrzeszenie reprezentował wiceprze wo dni-
czący RG Wacław Hurko.

Walne zebranie otworzył Prezes Śląskiego 
Zrzeszenia LZS Tomasz Czerwiecki, który 
przedstawił sprawozdanie z działalności za 
lata 2012-2015. Sprawozdanie Wojewódzkiej 
Komisji Rewizyjnej zaprezentował Czesław 
Żaczek. Ustępującym władzom udzielono 
absolutorium.

Delegaci prezesem Śląskiego Zarządu 
Zrze  szenia LZS wybrali Jacka Staniewskiego. 
Po 37 latach pracy z pełnienia tej funkcji 
zrezygnował Tomasz Czerwiecki. Uchwałą 
Zjazdu nadano mu tytuł Honorowego Pre-

zesa Śląskiego Zrzeszenia LZS. Będzie on 
teraz pełnił funkcję prezesa Wojewódzkiej 
Rady. Wiceprezesami Zarządu zostali: 
Andrzej Lacel i Andrzej Sadlok, sekreta-
rzem Janusz Ciołczyk, skarbnikiem Stefan 
Ekiert. Przewodniczącą WKR wybrano 
Teresę Zarobkiewicz. Zasłużonych działa-
czy uhonorowano medalami 70-lecia LZS.

7 maja 2016 roku, w Olsztynie, odbył 
się Wojewódzki Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zjazd Delegatów Warmińsko-Mazurskiego 
Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie repre-
zentował Wacław Hurko, wiceprzewodni-
czący Rady Głównej. 

Podsumowano czteroletni okres działal-

ności – sprawozdanie zaprezentował sekre-
tarz W-M Z LZS Marek Jaczun. Wyróżniono 
najbardziej zasłużonych działaczy i kluby 
medalami 70-lecia LZS. Wybrano władze i 5 
delegatów na Zjazd Krajowy. Nowym prze-
wodniczącym W-M Z LZS został Zbigniew 
Michalak z Ostródy, który zastąpił sena-
tor Marka Konopkę. Wybrano 23-osobową 
Radę, wyłoniono z niej 11-osobowy zarząd, 
który ukonstytuuje się wkrótce.

Gośćmi Zjazdu byli m.in.: marszałek wo je-
wództwa Gustaw Marek Brzezin i dyrek-
tor Departamentu Sportu Urzędu Mar szał-
kowskiego Waldemar Buszan. Delegatów 
odwiedził również poseł Paweł Papke, pre-
zes PZPS i propagator siatkówki. 

Województwo Zachodnipomorskie

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Województwo Śląskie

12 marca 2016 r., w Ińsku odbył się V 
Zjazd Zachodniopomorskiego Zrzeszenia 
LZS oraz uroczysta Gala 70-lecia LZS na 
Po morzu Zachodnim. 

Zjazd wybrał nowe władze na 4-letnią 
kadencję – 2016-2019. Na Zjazd wybra-
no 100 delegatów, na obrady przybyło 
92. Przewodniczącym ponownie wybra-
no dr Jarosława Rzepę (wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego), 
wi ce przewodniczącymi zostali: Tomasz 
Pa cie jewski (urzędujący), Ryszard Lit
wiń czuk, Krzysztof Bagiński i Wojciech 
Długopolski a sekretarzem Małgorzata Pio

trowska. Przewodniczącym Komisji Re wi-
zyjnej został Borys Kaliniewicz. Rada ZZ 
LZS liczy 31 osób.

Ze sprawozdania przedstawionego przez 
dr Jarosława Rzepę wynika m.in. że: w ZZ 
LZS zrzeszonych jest 228 klubów, w których 
zarejestrowanych jest 18.330 członków, a 
najlepszym klubem jest – klub kolarski KK 
Ziemia Darłowska Darłowo. 

Następnie odbyła się Gala 70-lecia Ludo-
wych Zespołów Sportowych, podczas której 
wyróżniono wybitnych sportowców repre-
zentujących LZS na arenach Europy i świata 
i wręczono medale 70-lecia LZS działaczom.

Zjazdy Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
śląskie/warmińsko-mazurskie/zachodnipomorskie/świętokrzyskie

Województwo 
Świętokrzyskie
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Zjazdy Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
wielkopolskie

4 grudnia 2015 roku, w Baranowie, gm. 
Tarnowo Podgórne, odbył się V Zjazd 
Sprawozdawczo–Wyborczy Delegatów 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe 
Zrzeszenie reprezentował Wacław Hurko, 
wiceprzewodniczący Rady Głównej. W 
obradach udział wzięło 81 delegatów. 

Sprawozdanie merytoryczne za miniony 
okres przedstawił przewodniczący Tadeusz 
Tomaszewski, natomiast finansowe prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz 
Wasielewski, który jednocześnie wnio-
skował o udzielenie absolutorium ustę-

pującej Radzie, co zostało uczynione. W 
wyniku wyborów przewodniczącym RW 
został Tadeusz Tomaszewski, który pełni 
tę funkcję nieprzerwanie od 1993 roku. 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
po raz drugi został wybrany Grzegorz 
Wasielewski. Wiceprzewodniczącymi zosta-
li: Krzysztof Piasek, Bernard Broński i 
Mirosław Durczyński, sekretarzem Eligiusz 
Wachowiak, a skarbnikiem Marzena 
Skopińska. Rada liczy 17 osób. Wybrano 
także 4 delegatów na Zjazd Krajowy. Po 
zakończonych wyborach omówiono kierun-

ki działania na kolejne 4 lata oraz treść 
nowego statutu. W trakcie Zjazdu delegaci 
przegłosowali 10 uchwał.

Gośćmi Zjazdu byli m.in.: Mariusz 
Kubiak – kierownik Departamentu Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu i Janusz Wesołowski – członek 
honorowy Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS.

Województwo Wielkopolskie

4-5 marca 2016 roku, w Żerkowie odby-
ły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w biegach przełajowych. W zawodach 
udział wzięli przedstawiciele 35 klubów z 
10 województw. Organizatorem mistrzostw 
było Krajowe Zrzeszenie LZS i Wielkopol-
skie Zrzeszenie LZS. Środki finansowe na 
przeprowadzenie imprezy pozyskano z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu i Urzędu Miasta i 
Gminy w Żerkowie.

Zawodnicy i zawodniczki zmierzyli się w 
4 kategoriach wiekowych na dystansie od 
1500 m do 4000 m. Pod koniec zawodów 

zorganizowano również otwarty bieg dla 
dzieci na dystansie 1000 m. 

W klasyfikacji generalnej województw 
pierwsze trzy miejsca zajęli: woj. wielkopol-
skie, woj. podlaskie i woj. lubuskie. Klasyfi-
kację klubową wygrało KS Podlasie Biały-
stok przed WMLKS Nadodrze Powodowo i 
LLKS Osowa Sień. 

Bieg młodziczek wygrała Anna Werner z 
Maratonu Turek. Wśród młodzików trium-
fował Miłosz Bielak MLKS Agros Żary. Kin
ga Grabowska UKS 9 OSRiR Kalisz została 
mistrzynią wśród juniorek młodszych, wśród 
juniorów młodszych zwyciężył Rafał Pogo

rzelski ŁLKS Prefbet Śniadowo Łomża. Bieg 
juniorek wygrała Aneta Konieczek WMLKS 
Nadodrze Powodowo. Wśród juniorów 
triumfował Grzegorz Ebel MLKS Baszta 
Bytów. Mistrzynią w kategorii młodzieżowej 
została Justyna Romej LKS Olimpic Szcze-
cin. Wśród młodzieżowców triumfował Ma
ciej Bielawiec KS Podlasie Białystok.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS	 biegi przełajowe

Żerków 2016

16 stycznia 2016 roku, w Tarnowie na te-
renie Gemini Park Tarnów i Dirt Park osie-
dle Legionów odbyły się Mistrzostwa Kra-
jowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Prze-
łajowym. O medale i tytuły mistrzowskie 
walczyli juniorzy młodsi, juniorzy i orlicy, 
kobiety i mężczyźni. Młodzicy i młodziczki 
walczyli o Naramiennik Krajowego Zrzesze-
nia LZS. Startowało ponad 60 zawodników z 
8 województw – klasyfikację klubową wy
grał UKS Koźminianka Koźminek, a woje
wódzką Małopolska.

Organizatorami byli KZ LZS, Małopolskie 
Z LZS, Kolarskie Centrum Promocyjne Tar-

nów, Gemini Park Tarnów, Salon Rowerowy 
Bieniasz Bike. 17 stycznia na tej samej trasie 
odbył się ostatni wyścig Pucharu Polski.

Mistrzami Krajowego Zrzeszenia LZS 
w poszczególnych kategoriach zostali: ju-
niorka młodsza: Brygida Piersiak (KLKS 
Azalia Brzóza Królewska); junior młodszy: 

Radosław Rocławski (MLKS Baszta By-
tów); junior: Stanisław Nowak (LKS Iskra 
Głogoczów); juniorka: Patrycja Lorkowska 
(GKS Cartusia w Kartuzach) także zwycięż-
czyni końcowej klasyfikacji Pucharu Polski; 
orliczka: Zofia Rzeszutek (MLKS Baszta 
Bytów); orlik: Bartosz Mikler (MLUKS Vic-
toria Jarocin).

Naramienniki Krajowego Zrzeszenia 
zdo byli młodzicy – Ewa Miłek (KCP Elzat 
Bieniasz Team) i Jakub Musialik (MGLKS 
Błękitni Koziegłowy), także zwycięzcy koń-
cowej klasyfikacji Pucharu Polski.

Fot. Paweł Topolski

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS	 Kolarstwo Przełajowe

Tarnów 2016  
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W dniach 1-2 kwietnia 2016 roku, w 
Moszczenicy odbyły się Mistrzostwa Kra-
jowego Zrzeszenia LZS w zapasach kobiet 
w kategorii U-17 i U-23. Startowały 92 za-
wodniczki z 23 klubów, reprezentujących 9 
województw. Gospodarzem mistrzostw był 
AKS Piotrków Trybunalski. Organizatorem 
Krajowe Zrzeszenie LZS i Łódzkie Zrze-
szenie LZS. W łącznej punktacji klubowej 
zwyciężył Cement Gryf Chełm, przed AKS 
Piotrków Trybunalski i Suplesem Kraśnik. 

Zawodniczki Cementy Gryf Chełm zdo-
były w obydwu kategoriach wiekowych 17 
medali. Zawodniczki dekorował m.in. Piotr 

Stępień, prezes AKS Piotrków Trybunalski, 
wicemistrz olimpijski z 1992 roku.

Mistrzynie Zrzeszenia w kategorii U17: 
kat 40 kg – Nikola Dytrych AKS Piotrków 
Tryb.,

kat. 46 kg – Julia Michalska AKS Piotr-
ków Tryb., kat. 49 kg – Martyna Dubij Ce-
ment Gryf Chełm, kat. 52 kg – Magdalena 
Głodek KS Bloczek Team Pelplin, kat 56 kg 
– Angelika Mytkowska ZKS Koszalin, kat. 
60 kg – Sylwia Martyka Sowa Pieszyce. 

Mistrzynie Zrzeszenia w kategorii U23 
(w tej kategorii startowały juniorki i zawod-
niczki do lat 23): 48 kg – Dorota Kopyść 

Cement Gryf Chełm, 53 kg – Anna Król 
Cement Gryf Chełm, 55 kg – Maria Świe
czak Cement Gryf Chełm, 58 kg – Karolina 
Wieczerza Cement Gryf Chełm, 60 kg – Ka
mila Pyżewska Wisła Świecie, 63 kg – Kari
na Konarska, 69 kg – Natalia Rączka Znicz 
Chęciny, 75 kg – Weronika Rybak Znicz 
Chęciny. 

Pełne wyniki na stronie internetowej LZS.

W dniach 5-8 maja odbywały się w Zamo-
ściu Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w podnoszeniu ciężarów do lat 15 i 17 kobiet 
i mężczyzn. Zawody były niezwykle udane. 
Dwie zawodniczki – młodziczka Oliwia 
Średzińska (Horyzont Mełno) w kat. 69 kg 

i juniorka Magdalena Karolak (Włókniarz 
Konstantynów) w kat. +75 kg – poprawia-
ły rekordy Polski. W klasyfikacji klubowej 
łącznej zwyciężyła zdecydowanie Unia Hru
bieszów przed Polwicą Wierzbno i Budow
lanymi Całus Nowy Tomyśl. Startowało 
41 klubów z 11 województw – ponad 230 
zawodników i zawodniczek. Klasyfikację 
wojewódzką wygrało woj. lubelskie, przed 
łódzkim i mazowieckiem. 

Organizatorem mistrzostw było Krajo-
we Zrzeszenie LZS oraz KS Agros Zamość, 
Urząd Miasta Zamość, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr. 5, Wojewódzkie Zrze-
szenie LZS w Lublinie i Lubelski Okręgowy 
Związek Podnoszenia Ciężarów. Mistrzo-
stwa uzyskały dofinansowanie z MSiT. 

W klasyfikacji Sinclaira najlepszymi za-
wodnikami tegorocznych mistrzostw zosta-
li: w gronie młodzików – Łukasz Hyla (Gryf 
Bujny), wśród juniorów – Patryk Bęben 
(Mazovia Ciechanów), wśród młodziczki 

Milena Rutkowska (Mazovia Ciechanów) a 
wśród juniorek Sandra Kowalska (LKS Do-
bryszyce).

Mistrzyniami Zrzeszenia w kategorii U-15 
zostały: 44 kg – Weronika Grzegorzewska 
(LKS Polwica Wierzbno), 48 kg – Stella Lu
basińska (Talent Wrocław), 53 kg – Monika 
Szymanek (AKS Białogard), 58 kg – Paulina 
Rutkowska (CLKS Maozvia Ciechanów), 63 
kg – Milena Rutkowska (Mazovia Ciecha-
nów), 69 kg – Oliwia Średzińska (Horyzont 
Mełno), +69 kg – Martyna Komorowska 
(Promień Opalenica).

Mistrzyniami Zrzeszenia w kategorii U-17 
zostały: 48 kg – Natalia Bobrowska (Unia 
Hrubieszów) kat. 53 kg – Natalia Kudłaszyk 
(Budowlani – Całus Nowy Tomyśl), 58 kg – 
Karolina Czajka (Unia Hrubieszów), 63 kg 
– Sandra Kowalska (LKS Dobryszyce), 69 
kg – Klaudia Głąb (LKS Dobryszyce), 75 kg 
– Sylwia Miczyńska (LKS Budowlani Całus 
Nowy Tomyśl), +75 kg – Magdalena Karo
lak (Włókniarz Konstantynów).

Mistrzami Zrzeszenia w kategorii U-15 
zostali: 45 kg – Oskar Ołubek (Omega 

Kleszczów), 50 kg – Piotr Mielniczuk (Unia 
Hrubieszów), 56 kg – Marcin Wysykiel 
(Agros Zamość), 62 kg – Jakub Przybylski 
(AKS Myślibórz), 69 kg – Bartosz Boncik 
(Orlęta Łuków), 77 kg – Łukasz Hyla (Gryf 
Bujny), 85 kg – Maciej Cios (Znicz Biłgo-
raj), +85 kg – Olaf Pasikowski (Gryf Bujny).

Mistrzami Zrzeszenia w kategorii U-17 
zostali: 56 kg – Kacper Dach (Promień 
Opalenica), 62 kg – Kamil Góralski (Po-
lwica Wierzbno), 69 kg – Karol Doleszak 
(WLKS Siedlce), 77 kg – Patryk Bęben 
(Mazovia Ciechanów), 85 kg – Bartłomiej 
Adamus (Opocznianka Opoczno), 94 kg – 
Marcin Izdebski (Orlęta Łuków), 105 kg 
– Aleksander Kowalski (Budowlani Całus 
Nowy Tomyśl), +105 kg – Przemysław Gar
bicz (LUKS Kurzętnik).

Pełna lista medalistów na stronie interne-
towej KZ LZS.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS	 zapasay kobiet U-17 i U-23

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS podnoszenie ciężarów

Moszczenica 2016

do lat 15 i 17 – Zamość 2016
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W Centralnym Ośrodku Szkolenia LZS w 
Mielnie w dniach 22-24 kwietnia 2016 roku 
odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w 
zapasach w stylu wolnym kadetów (17 lat) 
oraz juniorów i młodzieżowców (w jednym 
turnieju). 

Na matach walczyło ponad 100 zapaśni-
ków. Reprezentowali 23 kluby z 10 woje-
wództw. Wśród kadetów klasyfikację dru-
żynową wygrał Technik Świdwin, przed LKS 
Ceramik Krotoszyn i ZKS Koszalin, a kate-
gorię juniorów i młodzieżowców LKS Cera-
mik Krotoszyn przed LMKS Krasnystaw i 
ZKS Koszalin. Najwięcej punktów w klasy-
fikacji województw zgromadzili zawodnicy 

z woj. zachodniopomorskiego, lubelskiego i 
wielkopolskiego.

Mistrzami Zrzeszenia w kategorii kade
tów zostali: 42 kg – Paweł Kopaczka Wiking 
Wolin, 46 kg – Dawid Lis Ceramik Kroto-
szyn, 50 kg – Paweł Mucha Olimp Kętrzyn, 
54 kg – Żozef Baghramyan ZKS Koszalin, 
58 kg – Kordian Skrzyński AKS Białogard, 
63 kg – Konrad Wójcik Iskra Spiczyn, 69 kg 
– Karol Wojciechowski Technik Świdwin, 
76 kg – Cezary Sadowski AKS Białogard, 85 
kg – Jakub Szymula Suples Kraśnik, 100 kg 
– Dominik Kłak Platan Borkowice.

Mistrzami Zrzeszenia w kategorii ju
nior/młodzieżowiec zostali: 50 kg – Filip 

Woźnica Ceramik Krotoszyn, 55 kg – Piotr 
Kędziora Spartakus Pyrzyce, 60 kg – Patryk 
Gołuchowski Dąb Brzeźnica, 66 kg – Kry
stian Piskorz Bizon Milicz, 74 kg – Damian 
Fałat ZKS Koszalin, 84 kg – Hubert Mazu
rek Iskra Spiczyn, 96 kg – Szymon Janz ZKS 
Koszalin, 120 kg – Damian Chołuj AKS 
Białogard.

Pełna lista medalistów na stronie interne-
towej KZ LZS.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Zapasy w stylu wolnym kadetów,

Jubileuszowe Olimpijskie Biegi Sztafetowe 

„Z Czarnowąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)”

juniorów/młodzieżowców – Mielno 2016

Należy jeszcze wyjaśnić drugi człon na-
zwy biegów sztafetowych. W tym roku w 
Rio de Janeiro odbędą się igrzyska olimpij-
skie. A 17 czerwca w Chełmnie odbędą się 
XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiej-
skich Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go. Tradycja tej imprezy liczy sobie 56 lat i 
jest jedyną taką w LZS a nawet w Polsce. W 
Chełmnie podczas ich otwarcia odbędzie się 
nasza ostatnia jubileuszowa sztafeta olimpij-
ska. A wszystkich sztafet będzie 15.

Honorowy start biegu z Czarnowąsów 
do Dobrzenia Wielkiego odbył się o godz. 

10.00. Na 9 kilometrową trasę wybiegło 8 
zawodników: Barbara Niewiedział – para-
olimpijka z Sydney i Londynu, Piotr Pio
trowski – m.in. srebrny medalista Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski w biegu na 3000 
m z przeszkodami, Maria Żabińska (Kor
nek) – m.in. uczestniczka IO w Moskwie 
w hokeju na trawie, Irena CzutaPakosz 
– zdobywczyni 15 medali mistrzostw świa-
ta w biegach przełajowych, górskich i nor-
dic walking, Piotr Pakosz – w LZS od 1963 
roku, członek Zarządu WZ LZS w Opolu od 
1974 roku, wychowawca wielu medalistów 

MP i MŚ, Piotr Pakosz junior – m.in. złoty 
medalista MŚ w nordic walking w kat. ju-
nior 2013, Jan Domek, w LZS od 1970 roku, 
m.in. medalista MP w biegu na 200 m, za-
stępca wójta Gminy Reńska Wieś, Bogdan 
Ciechomski – w LZS od 1968 roku, trener 
la. W honorowym starcie uczestniczyli także 
Grzegorz Sawicki, członek Zarządu Woje-
wództwa Opolskiego, Henryk Wróbel, wójt 
gminy Dobrzeń Wielki i Michał Siek, opol-
ski kurator oświaty. 

Całą uroczystość otworzył wiceprzewod-
niczący KZ LZS Wacław Hurko, a starterem 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki 15 marca odbyły się pierwsze z całego cyklu Jubileuszowe Olimpijskie Biegi Sztafetowe 
„Z Czarnowąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)”. Dlaczego tu? Bo na terenie tej gminy działa LZS „Swornica” Czarnowąs – pierwszy 
oficjalnie zarejestrowany – ludowy zespół sportowy. Rejestracji dokonano 16 marca 1946 roku – datę tę uznaje się jako oficjalną datę 
powstania Ludowych Zespołów Sportowych.
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był Gerard Halama, przewodniczący WZ 
LZS w Opolu. W uroczystości wzięła udział 
młodzież z Zespołu Szkół w Czarnowąsach, 
z dyrektor Ewą Drop na czele.

W połowie drogi na biegaczy, przy spe-
cjalnie na tę okazję wystawionym drogo-
wskazie z napisem „Rio de Janeiro” oczeki-
wała grupa rowerzystów, członków klubu 
rowerowego LZS. 

Na wszystkich „sztafeciarzy” w Zespo-
le Szkół w Dobrzeniu Wielkim oczekiwała 
licznie zgromadzona młodzież. Trwały tam 
bowiem już od rana zawody sportowe dla 
uczniów ze szkół podstawowych i gimna-

zjum z terenu powiatu (V Festiwal Skoków 
i Rzutów). Po wbiegnięciu do hali biegacze 
odbyli rundę honorową. Wręczono im także 
okolicznościowe medale.

Kolejnym punktem programu była biegi 
sztafetowe. Wzięło w nich udział 10 sze-
ścioosobowych drużyn (trzy dziewczynki i 
3 chłopców), reprezentujących następujące 
szkoły: PSP Domaszowice, PSP Pokój, PSP 
Bukowie, PSP Dobrzeń Wielki, PSP Ścinawa 
Mała, PSP Kup, SP Lasocice, PSP Łubniany, 
SP Racławice Śląskie – Chemik Kędzierzyn 
Koźle i ZS Czarnowąsy. Każdy zawodnik 
sztafety miał do przebiegnięcia jedno okrą-
żenie. Wygrała sztafeta z PSP Łubniany.

Potem było już tylko wręczanie medali i 
pucharów oraz wspólne zdjęcie. Gościem 
zawodów był Janusz Trzepizur, lekkoatleta 
specjalizujący się w skoku wzwyż, olimpij-
czyk z Moskwy. Obecnie jest radnym Sejmi-
ku Opolskiego. 

W organizacji zawodów pomagali wo-
lontariusze z Zespołu Szkół w Dobrzeniu 
Wielkim a nad wszystkim czuwała dyrektor 
Dorota GajdaSzczegielniak i nauczyciele 
wychowania fizycznego. Głównym organi-

zatorem imprezy było Wojewódzkie Zrze-
szenie LZS w Opolu.

Kolejne jubileuszowe sztafety odbyły 
się w kwietniu w Strzelcach Krajeńskich, 
podczas „Piątki na Rynku” (30.04), w Wol
borzu z okazji Wiosennych Masowych 
Bie gów Przełajowych Zrzeszenia LZS Wo
jewództwa Łódzkiego w ramach Ogól
nopolskich Dni Olimpijczyka (21.04), w 
HoryńcuZdroju (610.04) podczas Indy
widualnych Mistrzostw Polski Juniorów 
w warcabach 100polowych, w Zarzeczu z 
okazji Wiosennego Galicyjskiego Turnieju 
Piłki Ręcznej (16.04), w Iwoniczu podczas 

Wiosennych Biegów Przełajowych. A 24 
kwietnia, w Ostrzeszowie podczas rozpo
częcie 52. Crossu Ostrzeszowskiego. 

Cross otwarto z pełnym ceremoniałem 
olimpijskim. Znicz na stadionie Janusza 
Kusocińskiego tradycyjnie zapaliła sztafeta 
biegaczy z Klubu Olimpijczyka w Wysocku 
Wielkim. W naszej sztafecie biegły 3 czte-
roosobowe zespoły – 1 Szczepu ZHP Ziemi 
Mikstackiej im. Powstańców Wielkopol
skich, Gimnazjum w Kraszewicach im. 
Polskich Olimpijczyków i Zespołu Szkół nr 
1 w Ostrzeszowie.

W 52 Crossie wzięło udział ponad dwa 
tysiące biegaczy z całej Polski i zagranicy. 
Rozegrano kilkanaście biegów. Rekord fre-
kwencji pobił półmaraton, w którym wy-
startowało ponad 450 zawodników. 

Wśród gości była m.in. Urszula Włodar
czyk, trzykrotna olimpijka, dyrektor De-
partamentu Sportu Wyczynowego w MSiT, 
która kiedyś na tym stadionie trenowała, 
Wacław Hurko, wiceprzewodniczący Rady 
Głównej KZ LZS oraz wielu znakomitych 
kiedyś sportowców: Marek Kubiszewski – 
dwukrotny mistrz Polski w dziesięcioboju, 

Zenon Licznerski – czołowy sprinter lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych, Marian 
Sypniewski – szermierz – dwukrotny brą-
zowy medalista olimpijski w drużynie flore-
towej z Moskwy (1980) i Barcelony (1992) 
a także Henryk Urbaś – rzecznik prasowy 
PKOL. Na stadion im. Janusza Kusociń-
skiego przybyły także dzieci wieloletniego 
startera – Henryka Kokocińskiego, którego 
pamięci poświęcona była 52. edycja crossu: 
Sylwia Czarnasiak i Romuald Kokociński.
Wśród organizatorów Crossu było Powia-
towe Zrzeszenie LZS Ostrzeszów, Ludowy 
Klub Sportowy Orkan Ostrzeszów i Wielko-
polskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.

Nasze jubileuszowe sztafety pobiegły 
także podczas XVIII Międzynarodowego 
Ulicznego Biegu Wilka w Grajewie (woj. 
podlaskie). Przed biegiem odbyła się uro-
czystość wręczenia medali 70-lecia LZS 
miejscowym działaczom. Organizatorzy 
umiejętnie przeplatali biegi dzieci i mło-
dzieży naszymi sztafetami, a było ich 5. 
Sztafety jubileuszowe wystawili: Klub Ma-
ratonka Grajewo, Miasto Grajewo, w której 
biegł m.in. Maciej Bednarko, zastępca bur-
mistrza, Gmina Grajewo, Powiat Grajewo 
i MOSiR Grajewo. We wszystkich biegach 
rozegranych w Grajewie, było ich 22 (od 200 
dla przedszkolaków do 10 km bieg główny) 
udział wzięło ponad 1250 osób.

Kolejne sztafety jubileuszowe odbyły się: 
6 maja podczas Festiwalu Sztafet Olimpij
skich w Płotach (woj. zachodniopomor
skie), 7 maja podczas XXX Ogólnopolskich 
Biegów Przełajowych „Bieg Pamięci” w Ro
goźnicy – Gross Rosen (woj. dolnośląskie), 
tego samego dnia w Szprotawie (woj. lubu
skie) podczas Sztafety Działoszan, 9 maja w 
Nowym Dworze Gdańskim – Stutthof (woj. 
pomorskie) podczas Olimpijskich Biegów 
Sztafetowych im. Pamięci Narodowej.



70 lat Ludowych Zespołów Sportowych

„Nasze dziedzictwo. Jesteśmy dumni z naszej historii”

21 maja – 9 czerwca 2016 
Muzeum Sportu i Turystyki


