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Z kart historii – Igrzyska LZS
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XIV Ogólnopolskie Igrzyska LZS odbę-
dą się pod znakiem 65-lecia Ludowych 
Zespołów Sportowych. Różnego rodza-
ju spartakiady i igrzyska mają w LZS 
długą tradycję. Warto wspomnieć choć-
by dwie najważniejsze w życiu sportowym 
Zrzeszenia takie imprezy. Najdłuższą tra-
dycję miała Centralna Spartakiada Wsi. 
Pierwszą zorganizowano we wrześniu 1952 
roku w Krakowie z okazji Centralnych 
Dożynek. Startowało ponad 600 sportow-
ców ze wszystkich województw. Rozegrano 
m.in. 25 konkurencji lekkoatletycznych, 
wyścig kolarski na 30 km dla turystów oraz 
zawody w siatkówce mężczyzn i kobiet. W 
ogólnej klasyfikacji zwyciężyli sportowcy 
z woj. rzeszowskiego, przed katowickim i 
poznańskim. (W tym czasie w LZS działało 
9 tysięcy ogniw, które skupiały blisko 285 
tysięcy członków.)

Kolejne CSW odbyły się – II w 1953 
roku w Szczecinie, III – 1954 Białystok, 
IV – 1956 Poznań, V – 1957 Lublin. Potem 
nastąpiła 9-letnia przerwa. W 1966 roku na 
XX-lecie LZS i 1000-lecie państwa polskie-
go zorganizowano CSW w Poznaniu. Na 
starcie stanęło ponad 2300 sportowców i 3 
tysiące turystów. Zwyciężyli sportowcy woj. 
warszawskiego, przed woj. poznańskim i 
szczecińskim.

Gdy przegląda się stare gazety i informa-
tory widać, że w tamtych czasach jedne dys-
cypliny sportu na wsi były bardziej popular-
ne inne mniej. To wtedy ukształtowały się te, 
które dziś w LZS-ach uważamy za wiodące, 
a więc kolarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo. 
Ale popularny był też boks, siatkówka, 6-bój 
ciężarowy (mistrzami byli wtedy Władysław 
Czaczka i Eugeniusz Świtała). Imponujące 
rezultaty osiągali zawodnicy LZS w jeź-
dziectwie, z mistrzem Polski Władysławem 
Byszewskim na czele. W Ołtarzewie koło 
Warszawy powstał jeden z pierwszych 
klubów zapaśniczych. Ale oczywiście naj-
bardziej popularna była piłka nożna – na 

początku lat 50-tych XX w. ponad 2000 dru-
żyn brało udział w rozgrywkach klasowych.

Od początku lat 60-tych XX w. pra-
wie w każdej szkole rolniczej istniał LZS. 
Postanowiono więc zorganizować dla tych 
szkół olimpiadę. I Ogólnopolskie Igrzyska 
LZS Młodzieży Szkół Rolniczych, Leśnych 

i Spółdzielczych odbyły się w 1965 roku w 
Słupsku. Wystartowało 1300 sportowców. 
Program igrzysk obejmował lekką atlety-
kę, akrobatykę sportową, siatkówkę i piłkę 
ręczną. W następnych, które odbyły się w 
Gdańsku włączono do programu koszyków-
kę. Klasyfikację szkół na igrzyskach zaczęto 
prowadzić od 1971 roku – poszerzono też 
program o łucznictwo, podnoszenie cięża-
rów, zapasy - st. wolny. Igrzyska odbywały się 
co dwa lata. W latach parzystych odbywały 
się Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych. 
Zrezygnowano z nich w 2000 roku, zmie-
niono też formułę igrzysk – dopuszczając 
do startu inne szkoły, nie tylko rolnicze, 
w których działały LZS. Zmieniono też 
ich program. Te wszystkie zmiany spo-
wodowane zostały tym, że szkoły rolni-
cze przeszły z ministerstwo rolnictwa do 
ministerstwa edukacji. Resort rolnictwa nie 
mógł więc wspierać działań sportowych w 
tychże szkołach. Niewątpliwie najbardziej 
znanym sportowcem, wywodzącym się ze 
szkół rolniczych był Ryszard Podlas z ZSR 
Wrocław–Pracze, który biegnąc na ostatniej 
zmianie sztafety 4x400 m na igrzyskach w 
Montrealu zdobył srebrny medal. 

Warto, wspominając te „igrzyskowe” 
65-lat wspomnieć o Międzynarodowych 
Igrzyskach Młodzieży Wiejskiej. Trzecie z 
nich obyły się w 1957 roku we Włocławku. 
Zgromadziły na starcie ponad 1500 spor-
towców z 5 ówczesnych krajów socjalistycz-
nych. Impreza cieszyła się wielkim zaintere-
sowaniem kibiców. Stadiony były ich pełne, 
a kończący spartakiadę festyn nad brzegami 
Wisły zgromadził 45 tysięcy uczestników.

Nasze obecne igrzyska mają już 15-letnią 
historię, wliczając te z 2007 roku, które z 
braku funduszy nie dobyły się. XIV igrzyska 

odbędą się w roku szczególnym – obcho-
dzimy bowiem 65-lecie istnienia Ludowych 
Zespołów Sportowych. Uzyskaliśmy także 
dla nich patronat Polskiej Prezydencji w 
Radzie Unii Europejskiej. Patronat ten przy-
znaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
szczególnym imprezom. Dla naszego kraju 
to ważne wydarzenie, bo po raz pierwszy 
przewodniczymy Radzie UE i to zaledwie w 
7 roku przynależności do Unii Europejskiej. 

Pierwsze igrzyska odbyły się w 1997 
roku w... Siedlcach, które były gospoda-
rzem igrzysk także w 2006 roku, czyli 
wtedy gdy obchodziliśmy 60-lecie istnie-
nia. Trzykrotnie gospodarzem Igrzysk były 
też Kielce – 1999 III igrzyska, 2005 – IX i 
2010 – XIII. Miastami gospodarzami były 
jeszcze Suwałki w 1998 roku, Białystok w 
2000 roku, Spała w 2001 i 2004, Zamość w 
2002, Zielona Góra – 2003, Słubice – 2008, 
Opole – 2009.

Z powodu ograniczonych funduszy tego-
roczne igrzyska odbędą się w okrojonej 
formie – tylko blok rekreacyjno-sportowy i 
integracyjny oraz gry zespołowe.

W koszykówce, piłce siatkowej i ręcznej 
drużyny kobiet i mężczyzn walczyć będą o 
mistrzostwo LZS juniorów/juniorów star-
szych. Do finału zakwalifikowały się zespoły 
wygrywające międzyregionalne eliminacje.

Część uroczystości otwarcia XIV igrzysk 
poświęcona będzie 65-leciu LZS. Wręczone 
zostaną medale i odznaki zasłużonym dzia-
łaczom i sportowcom Zrzeszenia. Nastąpi 
też wymiana sztandaru. Stary sztandar 
długo nam służył, ale wymogi prawne i 
statutowe zdecydowały o jego wymianie. 
Przypominamy, że zostały ustanowione 
regulaminy nadawania sztandarów naszym 
ogniwom. Można się z nimi zapoznać na 
stronie internetowej RG KZ LZS.

XIII igrzyska wygrało woj. wielkopol-
skie, przed lubelskim i dolnośląskim. Kto 
tym razem zwycięży? Życzymy wszystkim 
świetnych wyników, wspaniałej zabawy 
i... słonecznej pogody. Do zobaczenia w 
Siedlcach!
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Szanowni Uczestnicy Igrzysk,
Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Sportu i Ludowych Zespołów Sportowych

Wraz z władzami samorządowymi i państwowymi województwa mazowieckiego, powia-
tu siedleckiego, miasta Siedlce, Krajowego i Mazowieckiego Zrzeszenia LZS oraz klubu 
sportowego WLKS Siedlce Iganie Nowe serdecznie Was pozdrawiam i witam kolejny raz w 
Siedlcach na Finałach XIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS. 

Igrzyska te rozgrywane są w ramach obchodów 65. lecia Zrzeszenia LZS. Jest mi szczegól-
nie miło, że od 15 lat pełniąc społeczną funkcję Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego 
Zrzeszenia LZS, w roku jubileuszu mogę się do Was zwrócić z wyrazami podziękowań za 
wkład pracy w rozwój kultury fizycznej, turystyki i rekreacji w środowisku wiejskim. To 
dzięki waszej pracy i pomocy możemy dzisiaj chlubić się bogatym dorobkiem. Dorobkiem organizacyjnym i sportowym. 
Bowiem każdy rok znaczony był medalami, rekordami LZS i kraju sportowców i wychowanków LZS. Potrafiliście też 
zachęcić i przyciągnąć na boiska dzieci, młodzież i starszych mieszkańców wsi. Zawsze byliście gotowi, nawet kosztem 
czasu wolnego, własnej rodziny oddać się z pasją działalności w naszej organizacji.

Igrzyska zawsze były okazją do prezentacji dorobku sportowego i turystycznego Zrzeszenia LZS. Ten rok, i te Igrzyska 
ze względów finansowych zostały ograniczone, ale jestem pewny, że te zmiany nie wpłyną na atmosferę jaka zawsze 
towarzyszy naszym imprezom. W związku z tą sytuacją szczególne słowa podziękowania kieruje do władz miasta 
i powiatu Siedlce oraz klubu WLKS Siedlce Iganie Nowe za przyjęcie roli gospodarza. 

Jestem przekonany, że udostępnione na potrzeby Igrzysk nowo wybudowane obiekty sportowe stworzą dobre warunki 
do walki fair play oraz klimat do nawiązania wśród uczestników znajomości i przyjaźni. 

Życzę dobrej zabawy i wielu wspaniałych wrażeń. Gospodarzom zaś i organizatorom życzę satysfakcji z dobrze 
wykonanej pracy, najlepszym ekipom wojewódzkim zwycięstwa, a wszystkim po prostu zdrowia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym. 

Roman Jagieliński
Przewodniczący Rady Głównej 

Krajowego Zrzeszenia LZS 

Szanowni Państwo,
Drodzy sportowcy, Mili Goście

Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich uczestników i organizatorów XIV 
Ogólnopolskich Igrzysk LZS Siedlce 2011.

Jest nam bardzo miło, po raz trzeci gościć w Siedlcach najlepszych zawodników Ludowych 
Zespołów Sportowych.

Igrzyska LZS mają już swoją wieloletnią historię i cieszą się zasłużoną popularnością 
i zainteresowaniem młodzieży. Są okazją do sportowej rywalizacji w duchu fair play, spraw-
dzenia własnych umiejętności i porównania ich z osiągnięciami Kolegów z całej Polski.

Ludowe Zespoły Sportowe mogą poszczycić się wspaniałymi zawodnikami w wielu dyscyplinach, którzy wielokrotnie 
zdobywali dla naszego Kraju medale i wysokie lokaty na arenach międzynarodowych. Wielu spośród nich zaprezentuje 
się przed siedlecką publicznością.

Ogólnopolskie Igrzyska LZS to ważne wydarzenie dla ludowego sportu, rekreacji i turystyki – szczególnie ważne 
spotkanie sportowców, trenerów i działaczy z całego Kraju, podsumowujące roczną pracę i działalność Zrzeszenia LZS.

Mam nadzieję, że zawody rozgrywane na siedleckich obiektach będą dla Was ,drodzy sportowcy, jak najbardziej udane 
pod względem osiąganych wysokich wyników i zajmowania dobrych lokat. Wszystkim zawodnikom, ich opiekunom i tre-
nerom życzę, by aktywny udział w Igrzyskach stanowił źródło zadowolenia i sportowej satysfakcji.

Serdecznie podziękowania składam wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w przygotowanie i organizację 
XIV Igrzysk LZS. Niech Igrzyska rozgrywane na siedleckich arenach sportowych będą jak najlepszym zwieńczeniem 
rocznej działalności i sportowej pracy Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Z serdecznym sportowym pozdrowieniem

Zygmunt Wielogórski
Starosta Siedlecki

pod znakiem 65-lecia Ludowych Zespołów sportowych
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Siedlce – miasto z charakterem
Uczestników tegorocznych igrzysk gościć 

będzie miasto Siedlce. Oto kilka zdań o jego 
historii i zabytkach.

Jak można przeczytać w krótkich wzmian-
kach w różnych przewodnikach, Siedlce to 
miasto we wschodniej Polsce położone po-
między rzekami Muchawką i Helenką. Mia-
sto na prawach powiatu oraz siedziba ziem-
skiego powiatu siedleckiego w wojewódz-
twie mazowieckim. Jak wiele miejscowości 
w Polsce ma bogatą przeszłość. 

W końcu lat 20. XV wieku Jan Pruszyński 
herbu Rawicz założył tu wieś – powstała na 
niezbyt wysokim, lesistym terenie. Pierwsza 
historyczna wzmianka o jej istnieniu pocho-
dzi z 1448 roku. Prawa miejskie na prawie 
magdeburskim Siedlce otrzymały w 1547 
r. Od początku swojego istnienia aż do 
1807 roku Siedlce były miastem prywat-
nym, a ich właścicielami były możne rody. 
Największe prosperity przeżywało w XVIII 
wieku, gdy jego właścicielką została Alek-
sandra Ogińska z domu Czartoryska. Dzięki 
niej miasto stało się jednym z ważniejszych 
ośrodków życia towarzyskiego i kulturalne-
go w Polsce. Za jej czasów powstało szereg 
nowych, murowanych budynków, rozbudo-
wano ratusz, wybrukowano większość ulic. 
W 1807 roku Siedlce stały się własnością 
państwa austriackiego. W okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego Siedlce stanowiły 
ośrodek handlu i rzemiosła (krawiectwo i 
szewstwo). Były największym rynkiem pra-

cy na Podlasiu. Okres II wojny światowej 
przyniósł ogromne zniszczenia dla zabu-
dowy miasta. Prawie połowa budynków le-
gła w gruzach. Zniszczone zostało centrum 
miasta. Siedlce odbudowano, a w 1975 stało 
się stolicą województwa siedleckiego i było 
nią do reformy administracyjnej z 1999 
roku. Od kilku lat miasto, m.in. dzięki fun-
duszom europejskim szybko się rozwija. W 
tym roku zostało laureatem konkursu „Teraz 
Polska”. Kapituła doceniła Siedlce za poli-
tykę inwestycyjną i społeczną, dostępność 
do infrastruktury technicznej i zarządzanie 
urzędem miasta.

Zwiedzanie miasta najlepiej zacząć od 
położonego w centrum miasta ratusza 
wzniesionego w latach 1763-1766. Zbu-
dowany na planie krzyża, jest typowym 
przykładem ratusza handlowego. Obszer-
ne skrzydła były przeznaczone na sklepy, a 
pomieszczenia o charakterze administra-
cyjnym znajdowały się w części wieżowej, 
usytuowanej centralnie. Na wieży ratusza 
króluje figura Atlasa Jacka dźwigającego 
kulę ziemską. Wg legendy koniuszy księż-
nej Aleksandry miał na imię Jacek. Kuranty 
wygrywają poloneza "Pożegnanie Ojczyzny" 
Kleofasa Ogińskiego. Obecnie ratusz jest 
siedzibą Muzeum Regionalnego.

Po przeciwnej stronie ulicy Floriańskiej, 
na wprost ratusza, wznosi się barokowo-kla-
sycystyczny kościół pw. Św. Stanisława, wy-
budowany w latach 1740-49. Był to pierwszy 

w Siedlcach kościół murowany. Przy ulicy 
Kościuszki, w niewielkiej odległości od ko-
ścioła, jest pałac – klasycystyczna rezydencja 
magnacka. Został on wzniesiony przez księ-
cia Kazimierza Czartoryskiego przed 1730 
r. Gruntownej przebudowy dokonała jego 
wnuczka – księżna Aleksandra Ogińska w 
latach 1776-1782. Warto też zajrzeć do Mu-
zeum Diecezjalnego, w którym znajduje się 
jedyne w Polsce płótno mistrza epoki baro-
ku El Greca „Ekstaza św. Franciszka”.

Rozmowa z Heleną Koziej, dyrektorem 
Biura Krajowego Zrzeszenia LZS

– Kto wpadł na pomysł organizowania 
Igrzysk Zrzeszenia LZS?

– W latach 50. i 60. XX w. organizowa-
no spartakiady wsi. Później, bodajże na 
początku lat siedemdziesiątych, zastąpiły je 
igrzyska resortowe – PGR-ów, kółek rolni-
czych i tak dalej. To trwało kolejną dekadę i 
przez wiele lat podobnych imprez nie orga-
nizowano. W Zrzeszeniu przebijał się jed-
nak pomysł, by powrócić do tych tradycji. 
Pomysł był, program był, brakowało nato-
miast możliwości finansowych. Piętnaście 
lat temu wprowadzono program rozwoju 
kultury fizycznej w środowisku wiejskim i 
w ramach tego programu udało się wygo-
spodarować trochę pieniędzy na zorgani-
zowanie centralnych Igrzysk Zrzeszenia 
LZS. Decyzja zapadła podczas Igrzysk Szkół 
Rolniczych we Wrocławiu, a pierwszym ich 
gospodarzem były Siedlce.

– Pomysł okazał się dobry, skoro w tym 
roku Igrzyska zorganizowano już po raz 
czternasty.

– Ta impreza jest bardzo potrzeb-
na. W programie "Sport dla Wszystkich" 
sport masowy odgrywa kluczową rolę. 
Województwa organizowały takie imprezy 
i sygnalizowały, że potrzebne jest centralne 
zwieńczenie tej rywalizacji.

– Nie brakuje głosów, że Zrzeszenie nie 
powinno się rozdrabniać, stawiając na 
sport wyczynowy i rekreację.

– Jednym z zadań Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe jest upowszechnianie kul-
tury fizycznej, masowość. Temu właśnie służą 
też ogólnopolskie igrzyska, będące jedno-
cześnie podsumowaniem szesnastu igrzysk 
wojewódzkich. Z masowością ściśle wiąże się 
wychowanie, w tym wychowanie zdrowotne, 
reakcja na tak zwane wykluczenia. 

– Jaki jest podział kompetencji mię-
dzy organizatorem Igrzysk, a władzami 
Krajowego Zrzeszenia LZS?

– Pełną odpowiedzialność za sprawne 
przeprowadzenie imprezy ponosi WLKS 
Siedlce-Iganie Nowe. My opracowaliśmy 
założenia programowe, które siedleccy dzia-
łacze musieli zrealizować. Ogromną rolę 
odegrał też stan obiektów sportowych w 
Siedlcach. Są one imponujące. Siedlce na 
tym polu dokonały ogromnego postępu.

– Siedlce nie były jedynym kandydatem 
do zorganizowania Igrzysk.

– Akces zgłosił także Poznań. 
Przedstawiciele województw wybrali jed-
nak, wyraźną przewagą głosów, propozycję 
WLKS. Poznaniacy nie mieli zresztą pre-
tensji, uznając, że rola gospodarza Igrzyska 
trafiła w godne ręce. Jesteśmy wdzięczni 
Stefanowi Długoszowi i współpracującym 
z nim wspaniałym ludziom, że podjęli się 
zadania, chociaż czasu na przygotowanie 
imprezy mieli niewiele.

– Oby tylko pogoda dopisała. Dziękuję 
za rozmowę.

Mirosław Buczek

Zaimponowały nam siedleckie obiekty sportowe
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– Decyzja o zorganizowaniu tegorocz-
nych Igrzysk zapadła bardzo późno. Czasu 
na przygotowania organizacyjne było więc 
mało. Nie obawialiście się, jako WLKS 
Siedlce-Iganie Nowe, że możecie nie 
podołać zadaniu?

– Oczywiście, że pewne obawy były. 
Przeważył jednak fakt, że mamy ogrom-
ne doświadczenie w organizowaniu imprez 
sportowych. Organizowaliśmy już zawo-
dy z udziałem najlepszych zapaśników czy 
sztangistów na świecie. To właśnie nam 
dwukrotnie powierzono organizację Igrzysk 
Zrzeszenia LZS. Uznaliśmy, że mając takie-
go dyrektora klubu, jak Stefan Długosz, 
poradzimy sobie i trzeci raz.

– Z pewnością wpływ na podjęcie się 
organizacji tak prestiżowej imprezy miał 
dynamiczny rozwój w ostatnich latach 
bazy sportowej w Siedlcach.

– Nie ulega wątpliwości. W Siedlcach przy-
było wiele wspaniałych obiektów sportowych. 
Gościliśmy przedstawicieli Rady Głównej, 
Wacława Hurkę i Helenę Koziej, którzy zoba-
czyli wszystkie obiekty i byli nimi zauroczeni. 
Szczególnie nowym stadionem piłkarskim. 
Sami zresztą też budujemy piękną halę. 

– Skoro jesteśmy już przy obiektach, 
gdzie będą rozgrywane poszczególne kon-
kurencje?

– Konkurencje integracyjne i turystyka 
odbędzie się na stadionie przy ul. Północnej 
2 a. Na boiskach bocznych tego stadionu 
rozegrane zostaną konkurencje rekreacyjne. 
Koszykówka dziewcząt i chłopców rozegra-
na zostanie w sali Zespołu Szkół nr 1 przy 
ul. Granicznej 1, piłka ręczna chłopców w 
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 
Prusa 6, piłka ręczna dziewcząt w hali I 

LO przy ul. Floriańskiej 10, piłka siatkowa 
dziewcząt i piłka plażowa dziewcząt i chłop-
ców w obiekcie Publicznego Gimnazjum 
nr 4 przy ul. Pescantina 2, a piłka siatkowa 
chłopców w Szkole Podstawowej nr 12 przy 
ul. Unitów Podlaskich 16. 

– Kto oprócz Pana tworzy grupę organi-
zacyjną Igrzysk?

Komitet Honorowy Igrzysk tworzą: 
posłowie Stanisława Prządka, Krzysztof 
Borkowski, Jacek Kozaczyński i Krzysztof 
Tchórzewski, marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik, starosta 
siedlecki Zygmunt Wielogórski, prezy-
dent Siedlec – Wojciech Kudelski, wice-
marszałek województwa mazowieckie-
go Ewa Orzełowska, przewodniczący 
Rady Głównej Zrzeszenia LZS – Roman 
Jagieliński, prezes WLKS – Andrzej Mateja, 
zastępca przewodniczącego Rady Głównej 
LZS – Wacław Hurko i przewodniczą-
cy Rady Miasta Siedlce – Piotr Karaś. W 
Komitecie Organizacyjnym zastępują mnie: 
Helena Koziej – dyrektor Biura Krajowego 
Zrzeszenia LZS, Anna Sochacka – zastępca 
prezydenta Siedlec, Zenon Kluczek – sekre-
tarz powiatu siedleckiego i Stefan Długosz 
– dyrektor WLKS Siedlce-Iganie Nowe. 
Członkami tego gremium są: Marek Guth, 
Witold Jakubik, Janusz Krysiak, Andrzej 
Łuka, Jerzy Mandał, Stanisław Nieczyporuk, 
Piotr Nowak, Wojciech Papakul, Mirosław 
Pawłowski, Tadeusz Remiszewski, Mirosław 
Sawicki, Kazimierz Sitkiewicz, Ryszard 
Soćko, Tadeusz Strus i Szczepan Waszczuk.

- Ekipa w takim składzie jest wystar-
czającym gwarantem, że impreza będzie 
udana. Dziękuję za rozmowę.

Mirosław Buczek

Prawo organizacji Igrzysk jest zaszczytem

Rozmowa z Wacławem Hurko,  
zastępcą przewodniczącego Rady 
Głównej Zrzeszenia LZS

– Igrzyska będą świętem sportu, ale 
także przeglądem potencjału Zrzeszenia. 
W jakiej kondycji jest obecnie Zrzeszenie 
LZS?

– Tegoroczne Igrzyska nie będą odzwier-
ciedleniem naszego potencjału sportowego. 
W ich programie nie ma bowiem dyscyplin 
wyczynowych, co wynika ze zmiany zasad 
przyznawania funduszy przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki. W programie Igrzysk 
mamy tylko: blok rekreacyjny, gry zespo-
łowe, które wcześniej były w programie 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej LZS, blok inte-
gracyjny i turystyka. Do ogólnej punktacji 
klubów i województw będą jednak doli-
czone wyniki uzyskane podczas mistrzostw 
Zrzeszenia LZS.

– Będę jednak uparty i abstrahując 
od Igrzysk ponowię pytanie o kondycję 
Zrzeszenia.

– Dwadzieścia procent punktów zdoby-
wanych w systemie sportu dzieci i młodzie-
ży zgarniają reprezentanci naszych klubów. 
Tradycyjnie jesteśmy mocni w: kolarstwie, 
podnoszeniu ciężarów, zapasach, lekkiej 
atletyce, tenisie stołowym. 

– Czy nie lepiej więc skoncentrować się 

na wyczynie i odpuścić rekreację, tury-
stykę? Wizytówką Zrzeszenia są przecież 
mocne kluby.

– Mocne kluby z pewnością są naszą wizy-
tówką. My jednak powinniśmy i musimy 
działać szerzej. Musimy tworzyć warunki, w 
których młodzież z małych środowisk będzie 
mieć szansę odkrycia i pokazania swego 
talentu, a przez to trafienia do profesjonalnie 
zorganizowanych klubów. Z drugiej strony 
ludzie żyją nie tylko pracą od świtu do nocy, 
w polu i w zagrodzie. W gminach z każdym 
rokiem przybywa obiektów sportowych, a 
buduje się je dlatego, że samorządy przeko-
nały się, iż sport może być doskonałą roz-
rywką i, co o wiele ważniejsze, elementem 
zdrowego wychowania dzieci i młodzieży.

Rozmawiał Mirosław Buczek

Nowy stadion w Siedlcach 
Siedlce coraz odważniej stawiają na 
promocję przez sport. Jest nowocze-
sny stadion, a niedługo powstanie aqu-
apark. Stadion postanowiono zbudo-
wać tuż po ogłoszeniu przez Michaela 
Platiniego informacji, że EURO 2012 
odbędzie się w Polsce i na Ukrainie. 
Dla takiego miasta jak Siedlce pojawiła 
się wymarzona okazja, żeby zaistnieć 
na turystyczno-sportowej mapie Polski. 
Z Siedlec do Warszawy, głównej are-
nie mistrzostw, to tylko ok. 100 km. 

Włodarzom miasta marzyło się, żeby 
przyjechała tu któraś z reprezentacji, a 
z nią kibice. Ale, niestety nie udało się 
– Siedlce nie znalazły się na liście tzw. 
miejsc pobytowych. Ale stadion zbudo-
wano. Nowy obiekt oddano do użytku 
11 czerwca, składa się on z pełnowy-
miarowej, podgrzewanej płyty, trybuny 
na ponad 2800 miejsc, zaplecza dla 
zawodników i trzech boisk treningo-
wych. W przyszłości stadion może być 
powiększony o kolejne trybuny, które 
zwiększą jego pojemność do 8 tysię-
cy miejsc. Wybudowany za 28 mln zł 
stadion stanowi pierwszą część plano-
wanego w tym miejscu Regionalnego 
Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji 
i Turystyki. Do 2013 roku ma tu powstać 
aquapark, który będzie miał trzy kon-
dygnacje. 
Na tym stadionie odbędą się nasze 
igrzyska.

Rozmowa z Adamem Gabińskim, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XIV 
Ogólnopolskich Igrzysk Zrzeszenia LZS

Ważny jest nie tylko  
wyczyn
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W uroczystości otwarcia imprezy 
na wolsztyńskim molo uczestni-

czyli: Stanisław Kopeć – wiceprzewod-
niczący Rady Głów nej KZ LZS, Karol 
Podgórski – członek Prezydium KZ LZS, 
Józef Bejnarowicz – prezes Polskiego 
Związku Kajakowego, Mariusz Kubiak – 
przedstawiciel Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Jacek Skrobisz – wice-
starosta wolsztyński, Andrzej Rogozinski 
– burmistrz Wolsztyna, Justyna Miko-
ła jewska – z-ca burmistrza Wolsztyna, 
Hieronim Mazurkiewicz – wiceprzewodni-
czący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS oraz 
Katarzyna Chwialkowska–Weiss, olimpij-
ka z Seulu 1988, honorowy prezes UMKS 
Zryw Wolsztyn.

Wszystkich przybyłych gości oraz licz-
nie zgromadzoną publiczność powitał 
Krzysztof Piasek, sekretarz RG KZ LZS. 
Przypomniał wszystkim uczestnikom, że 
po raz pierwszy w historii Zrzeszenia LZS, 
dzięki współpracy z Gminą Wolsztyn, 
zapewniona została transmisja zwodów w 
systemie „on-line”. Następnie głos zabrał 

Andrzej Rogozinski, burmistrz Wolsztyna, 
który bardzo serdecznie powitał przyby-
łych sportowców i działaczy. Podkreślił 
rolę i znaczenie organizacji pozarządowych 
wspierających zadania własne samorządów 
gminnych, zwłaszcza z zakresu sportu i kul-
tury fizycznej. Podziękował wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do przyznania 
Wolsztynowi organizacji mistrzostw oraz 
tym, którzy je bezpośrednio zorganizowali. 
Zapewnił wszystkich obecnych, że podob-
nie jak dziś, tak i w przyszłości wszyscy będą 
mile widziani w Wolsztynie. 

Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonał 
Stanisław Kopeć, który podziękował także 
wszystkim uczestnikom mistrzostw za przy-
jęcie zaproszenia do udziału i przyjazd do 

pięknego Wolsztyna. Słowa podziękowania 
skierował także pod adresem Ministerstwa 
Sportu i Turystyki – to dzięki środkom 
finansowym przyznanym przez minister-
stwo mistrzostwa mogły się odbyć. Osobne 
podziękowania skierował do Marszałka 
Województwa i Burmistrza Wolsztyna, za 
pomoc w zakupie pływającego, 30–metro-
wego pomostu, który długie lata służyć 
będzie uprawiającym sporty wodne. Bardzo 
gorąco i serdecznie podziękował także 
Dorocie Kwaśniewskiej, organizatorce 
wcześniejszych dziesięciu edycji mistrzostw. 

Wyniki Mistrzostw Zrzeszenia LZS  
w kajakarstwie:
Juniorki K-1 1000 m
1. Ewa Opaska – UMKS Zryw Wolsztyn
2.  Malwina Siemczyk – UMKS Zryw 

Wolsztyn
3.  Dominika Bimkiewicz – UKMS Zryw 

Wolsztyn
Juniorki K-2 1000 m
1.  Dominika Bimkiewicz, Ewa Opaska – 

UMKS Zryw Wolsztyn
2.  Malwina Siemczyk, Marta Olejniczak 

– UMKS Zryw Wolsztyn
Juniorki młodsze K-1 1000 m
1. Klaudia Makulska – Polstyr Człuchów
2.  Hanna Bartkowiak – UMKS Zryw 

Wolsztyn
3.  Jagoda Siemczyk – UMKS Zryw Wolsztyn
Juniorki młodsze K-2 1000 m
1.  Klaudia Makulska, Martyna Kowcun 

– Polstyr Człuchów
2.  Hanna Bartkowiak, Patrycja Fabiś – 

UMKS Zryw Wolsztyn
3.  Jagoda Siemczyk, Martyna Mania – 

UMKS Zryw Wolsztyn
Młodziczki K-1 1000 m
1. Natalia Prokop – Ster Malczyce
2. Agnieszka Czerniecka – Ster Malczyce
3.  Karolina Szkołuda – LKK Hubertus 

Biały Bór
Młodziczki K-2 1000 m
1.  Natalia Prokop, Agnieszka Czerniecka 

– Ster Malczyce
2.  Maja Kozłowska, Michalina Brzęczek 

– MOSW Choszczno
3.  Dominika Mandziak, Karolina 

Szkołuda - LKK Hubertus Biały Bór
Juniorzy C-1 1000 m
1. Wieliczko Daniel – Victoria Sztum 
2. Muchewicz Bartosz – Victoria Sztum 
3.  Twardowski Igor – Vel-Bis Lidzbark 

Welski

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Wolsztyn 2011
166 zawodników i zawodniczek reprezentujących 14 klubów z 5 województw stawiło się 17 lipca 2011 r. nad Jeziorem Wolsztyńskim 
by rywalizować w XI Otwartych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Juniorów i Młodzików w Kajakarstwie oraz Ogólnopolskich Regatach 
Dzieci o Puchar Burmistrza Wolsztyna. 

k a j a k a r s t w o
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W zawodach startowało 14 klubów, ale 
o tytuły mistrzów LZS walczyli zawodnicy 
8 klubów.

Zawody zostały niezwykle sprawnie prze-
prowadzone. Transmisja regat poprzez 
in ternet w systemie „on – line” cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, w szczytowym 
okresie oglądało ją ok. 800 internautów z 
całej Polski. Jak podkreślił na zakończenie 
regat Stanisław Kopeć – Dzięki środkom 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, zaanga-
żowaniu, tak organizacyjnym jak i finan-
sowym, władz samorządu Województwa 
Wielkopolskiego i Gminy Wolsztyn, uczy-
niony został kolejny ważny krok w promo-
waniu kajakarstwa na terenie naszego kraju. 
Nowa jakość w postaci: znakomitej sprawno-
ści organizacyjnej wolsztyńskich działaczy, 
otwartej formuły mistrzostw oraz transmisja 
na żywo poprzez internet to kierunek wart 
kontynuowania w najbliższej przyszłości. 

Organizatorami mistrzostw byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Wielkopolskie Zrzeszenie 
LZS w Poznaniu, Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Wolsztynie, Polski Związek Kajakowy 
oraz UMKS Zryw Wolsztyn. Wsparcia 
fi nan sowego udzieliło Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Burmistrz Wolsztyna.

Juniorzy K-1 1000 m
1. Maciej Łańcucki – Polstyr Człuchów
2. Mariusz Kopij – Ster Malczyce
Młodzicy C-1 1000 m
1.  Aleksander Włodarczyk –Wel-Bis 

Lidzbark Welski
2. Stanisław Kowalczyk – Victoria Sztum
3. Tomasz Sikora – Victoria Sztum
Młodzicy C-2 1000 m
1.  Aleksander Włodarczyk, Patryk 

Bojanowski – Wel-Bis Lidzbark Welski
 Młodzicy K-1 1000 m
1.  Krystian Magdziak – Polstyr Człuchów
2.  Mateusz Świerczyński – UKS 

Błyskawica Rokietnica
3.  Mateusz Pawłowski - LKK Hubertus 

Biały Bór
Młodzicy K-2 1000 m
1.  Orest Maślaniak, Krystian Magdziak 

– Polstyr Człuchów
2.  Mateusz Pawłowski, Filip Golarz – 

LKK Hubertus Biały Bór
3.  Sebastian Sielicki, Tymoteusz 

Rybarczyk – Ster Malczyce
Juniorzy młodsi C-1 1000 m
1.  Sochacki Gabriel – Wel -Bis Lidzbark 

Welski
2.  Artur Twardowski – Wel-Bis Lidzbark 

Welski

Juniorzy młodsi K-1 1000 m
1. Paweł Kaczmarek – Polstyr Człuchów
2. Jakub Kosiński – Polstyr Człuchów
3. Szymon Budnicki – Polstyr Człuchów
Juniorzy młodsi K-2 1000 m
1.  Szymon Budnicki, Jakub Kosiński – 

Polstyr Człuchów
2.  Paweł Kaczmarek, Michał Mandziak – 

Polstyr Człuchów
3.  Mikołaj Sibilski, Paweł Łukasiewicz – 

UMKS Zryw Wolsztyn
Klasyfikacja klubowa:
1. UMKS „Zryw” Wolsztyn
2. MKS „Polstyr” Człuchów
3. LKKS „Ster” Malczyce
4. MLUK Wel-Bis Lidzbark Welski’
5. KS „Victoria” Sztum
6. LKK „Hubertus” Biały Bór
7. UKS „Błyskawica” Rokietnica
8. MOSW Choszczno
Punktacja województw:
1. Pomorskie
2. Wielkopolskie
3. Dolnośląskie
4. Warmińsko-Mazurskie
5. Zachodniopomorskie

Gospodarzem XI Otwartych Mis-
trzostw Zrzeszenia LZS juniorów i mło-
dzików w kajakarstwie był Uczniowski 
Miejski Klub Sportowy Zryw Wolsztyn, 
który powstał w 2006 roku, obchodzi 
więc w tym roku swoje 5-lecie istnie-
nia. Ale historia kajakarstwa w mieście 
jest o wiele starsza, a klub kontynuuje 
tradycje poprzedników. Założycielem 
sekcji kajakowej w Wolsztynie był 
Bolesław Malkiewicz, nauczyciel wf w 
Szkole Metalowej w Wolsztynie (dzi-
siejsza ZSZ), który w latach pięćdzie-
siątych założył Szkolne Koło Sportowe 
ZRYW z sekcją kajaków turystycznych 
i później wyczynowych. W latach 58-60 
zawodnicy zaczęli odnosić pierwsze suk-
cesy w kajakach wyczynowych. W roku 
1959 MKS Wolsztyn na Mistrzostwach 
Wielkopolski w Poznaniu w kategorii 
juniorów młodszych zdobywa I miejsce 
i w nagrodę nowy sprzęt: kajaki i wio-
sła. Gdy w 1966 roku umiera założyciel 
sekcji pieczę nad nią przejmuje Henryk 
Konieczek, trenerami są Władysław 
Ratajczak, a później Stanisław Weiss. 
W latach 70-tych Stanisław Gorzelniak 
dostaje się do kadry narodowej junio-
rów i w Mistrzostwach Europy Juniorów 
we Francji zdobywa brązowy medal. W 
latach 80-tych najlepszą zawodniczką jest 
Katarzyna Weiss, medalistka mistrzostw 
Polski i olimpijka z Seulu (1988). Potem 
jeszcze Tomasz Lorenz zdobywa brązowy 
medal na Mistrzostwach Świata Juniorów 
w dalekiej Japonii. Sekcja przestaje istnieć 
w 1991 roku. Po 15 latach dzięki inicjaty-
wie dawnych zawodników nieistniejące-
go już klubu Iskra Wolsztyn, powstaje 
nowa sekcja kajakowa, czyli UMKS Zryw 
Wolsztyn, który jest członkiem naszego 
Zrzeszenia. Prezesem klubu jest Marek 
Szymankiewicz.
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Ł u c z n i c t w o

Zawody odbyły się w Teresinie, a gos-
podarzem był LKS Mazowsze Teresin. 
Startowało 128 zawodników i zawodniczek. 
Mistrzynią i mistrzem XVII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w łucznictwie zostali 
– Marlena Wejnerowska (Łucznik Żywiec) 

i Paweł Marzec (Talent Wrocław). W wielu 
drużynach wojewódzkich startowali zawod-
nicy naszego Zrzeszenia. Drugie miejsce 
drużynowo wśród chłopców zajęła drużyna 
UKS Talent Wrocław, a wśród dziewcząt 
KS Łucznik Żywiec. Punktację klubową 
wygrała KS Stella Kielce, przed UKS Talent 
Wrocław i KS Łucznik Żywiec, czwarte 
miejsce zajęli gospodarze (sklasyfikowano 
42 kluby).

H o k e j  n a  t r a w i e

W turnieju kobiet startowało sześć dru-
żyn, w tym dwie reprezentujące kluby LZS. 
LKS Rogowo zajęło pierwsze miejsce, a 
ULKS „Dwójka” Nysa – piąte. Ten ostatni 

klub powstał w 2003 roku. Swoją siedzibę 
ma przy Zespole Szkół Sportowych w Nysie. 
Szkoli około 100 dziewcząt w hokeju na 

trawie. Największym osiągnięciem klubu 
był udział jego 4 zawodniczek w Halowych 
Mistrzostwach Świata, które odbyły się w 
lutym 2011 w Poznaniu, gdzie nasza druży-
na wywalczyła V miejsce. 

W turnieju mężczyzn startowało 8 dru-
żyn, w tym dwie reprezentujące nasze 
Zrzeszenie – LKS Rogowo i LKS Gąsawa. 
I to one zmierzyły się w walce o pierwsze 
miejsce. Wygrała Gąsawa (wiecej o LKS 
Rogowo piszemy na stronie 19).

J e ź d z i e c t w o

Zawody w jeździectwie odbyły się w 
malowniczej scenerii Ośrodka Szko le-
niowego Sportów Konnych i Rekreacji w 
Starej Miłośnie (Warszawa), którego gospo-
darzem jest Stowarzyszenie „Szwadron 
Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej”, na czele 
którego stoi przewodniczący RG KZ LZS 
Roman Jagieliński. Stowarzyszenie kon-
centruje się na promowaniu sportu jeź-
dzieckiego i propagowaniu tradycji kawa-
leryjskich.

W zawodach startowały 54 kluby z 11 
województw. Wśród klubów na podium 
stanęły dwa nasze: 1. LKJ Abaria Iwno, 
2. WLKS Krakus Kraków Swoszowice. 
W pierwszej „10” znalazł się jeszcze LKJ 
Ostroga Opole – 5 miejsce. 

W skokach, na kucach 2 miejsce zaję-
ła Oliwia Sydow (Nepumuk 013) z LKJ 
Abaria Iwno, a trzecie Monika Luberda 
(Non Chalance 2) z WLKS Krakus Kraków 
Swoszowice. Skoki na koniach dużych 
wygrał Michał Koryzna (Chacoria) z LKJ 
Abaria Iwno. Ujeżdżanie na dużych koniach 
wygrała Katarzyna Bryś LKJ Lewada 
Zakrzów na koniu With Me, trzecia była 
Julia Moczak z ŁKJ Łódź – koń Anfisa.

P i ł k a  n o ż n a  k o b i e t

W finale startowało 8 drużyn, reprezentu-
jących kadry wojewódzkie. Tytuł mistrzyń 
Polski w kategorii juniorka młodsza zdobyła 
drużyna woj. wielkopolskiego, przed ślą-
skim i lubuskim. Drużyna mistrzyń Polski 
oparta jest głównie o zawodniczki KKPK 
Medyk Konin. Gwiazdą zawodów była nie-

wątpliwie Ewa Pajor (Wielkopolski ZPN), 
która uznana została za najlepszą zawod-
niczkę turnieju i okazała się też „królem 
strzelców” – 6 bramek. W turnieju tym 
prowadzi się też klasyfikację klubową – 
na jej czele jest oczywiście KKPK Medyk 
Konin. A w pierwszej „10” są też dwa kluby, 
które brały udział w ostatnim finale tur-
nieju „Piłkarska Kadra Czeka” – ISD AJD 
Częstochowa i UKS Victoria Gaj.

L e k k o a t l e t y k a

Lekkoatleci o tytuły mistrzowskie rywa-
lizowali w Płocku. Niska temperatura, 
przelotne opady i przeciwny wiatr na fini-
szowej prostej nie sprzyjały uzyskiwaniu 
bardzo dobrych wyników. Ale nasi zawod-
nicy spisali się całkiem nieźle. Wielu z nich 
zdobyło złote, srebrne i brązowe medale. 
Wymieniamy tylko złotych medalistów.

Podwójnie złotym sprinterem został 
16-letni Patryk Franko (LUKS Hańcza 
Suwałki), który na 100 m jako jedyny 
pobiegł poniżej 11 s. (10.95) a na 200 m po 

XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Mazowsze 2011

W zasadzie można powiedzieć, że XVII 
OOM Mazowsze 2011 przeszła już do 
historii. Gdy piszemy te słowa do roze-
grania zostały jeszcze trzy dyscypliny, 
ale w punktacji na czołowych miejscach 
niewiele się zmieni. Prowadzi w niej woj. 
mazowieckie, które ma już ponad 1700 
punktów, drugie jest woj. dolnośląskie 
– 1530 pkt., a trzecie wielkopolskie – 
ponad 1300 pkt. W klasyfikacji meda-
lowej na pierwszym miejscu jest woj. 
dolnośląskie, które zdobyło do tej pory 
69 medali, ale aż 32 złote, drugie jest woj. 
mazowieckie z 83 medalami, ale tylko 22 
złote, a trzecie woj. kujawsko-pomorskie 
40 medali, ale walczy o tę pozycję z woj. 
małopolskim i wielkopolskim.

PunktacjaW olimpiadzie wzięło udział ponad 6 tysięcy zawodników i zawodniczek. Jej zakończe-
nie odbędzie się w Warszawie 18 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim. W organizację 
kilku zawodów zaangażowane były nasze kluby. Gospodarzem łuczniczego turnieju 
był LKS Mazowsze Teresin, turnieju hokeja na trawie LKS Gąsawa, slalomu kajako-
wego LKK Drzewica, a zawodów kolarskich WLKS Siedlce -Iganie Nowe. A sportowcy 
klubów naszego Zrzeszenia zdobyli wiele medali.
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raz pierwszy w karierze przebiegł poniżej 
22 sekund (21.92). Tomasz Kołodziejski 
(MKL 12 Jelenia Góra) do złota na dystan-
sie 400 m pł (52.74, w br. to trzeci wynik w 
Europie) dodał tytuł mistrzowski na 110 m 

pł., bijąc o 0.29 s. rekord życiowy – wyno-
si on teraz –13.78. 3000 m wygrał Rafał 
Matuszczak (LLKS Osowa Sień), Alicja 
Konieczek MLKS Nadodrze Powodowo, 
reprezentantka Polski na tegoroczne MŚ 
kadetów, wygrała bieg na 2000 m z prze-
szkodami, choć potknęła się na jednej z 
przeszkód. W chodzie na 5000 m Joanna 
Bemowska (PLKS Gwda Piła) po ubie-
głorocznym srebrnym medalu OOM tym 
razem sięgnęła po złoto. 200 m wygrała 
Monika Wiekiera (MKS Durasan Płońsk), 
3000 m – Kamila Paluch (LKS Znicz 
Biłgoraj), 1500 m – Sofia Ennaoui (LKS 
Lubusz Słubice), 800 m – Patryk Wróbel 
(MULKS Juvenia Głuchołazy), 400 m pł – 
Klaudia Dobkowska (OKLA Ostrołęka), 
2000 m prz. – Mateusz Bak (ZLKL Zielona 
Góra). 

Ponadto złote medale w konkurencjach 
technicznych i skokach zdobyli: skok wzwyż 
– Monika Wawrzyniak (LKS Orkan Wlkp. 
Poznań), skok w dal – Ewa Korniluk (KS 

Podlasie Białystok) i Bartosz Paduch (LKS 
Narew Kurpiewski Łomża), rzut kulą –
Sylwia Buńkowska (KS Podlasie Białystok), 
oszczep (700) – Kacper Oleszczuk (KS 
Polonia Pasłęk).

A w jednej z najtrudniejszych konkurencji 
lekkoatletycznych siedmioboju triumfowała 
– Marika Marlicka (KS Agros Zamość).

Punktację klubową wygrało KS Podlasie 
Białystok, a na trzecim miejscu uplasował 
się Agros Zamość. Sklasyfikowano 84 kluby.

K a j a k a r s t w o  s l a l o m o w e

Zawody odbyły się na sztucznym torze 
slalomowym w Drzewicy, a gospodarzem 
był miejscowy klub LKK Drzewica, który 
w tej dyscyplinie należy do jednych z naj-
lepszych w Polsce. Nic więc dziwnego, 
że jego zawodnicy „wypływali” 5 meda-
li. W konkurencji C-1 złoty medal zdo-
był Paweł Smolarski a brązowy Norbert 
Jura. W kanadyjkach dwójkach osada Paweł 
Smolarski – Norbert Jura nie miała sobie 

równych i pewnie wywalczyła pierwsze 
miejsce. Srebrny medal wywalczyła także 
druga osada z LKK – Bartosz Dębowski i 
Jarosław Klata. Bartosz Dębowski zdobył 
również srebrny medal w konkurencji kaja-
ków jedynek.

Ponadto, w C-1 srebrny medal „wypły-
wał” Adam Kozub z UKS Spływ Sromowce, 
brązowy w C-2 zdobyli Martin Steriowski-
Rafał Ubowski LUKS Kwisa Leśna. 

W sumie startowali zawodnicy z 9 klu-
bów reprezentujących 4 województwa. 
„Naszych” klubów było trzy. W klasyfika-
cji klubowej wygrał LKK Drzewica, trzeci 
był LUKS Kwisa Leśna, a siódmy UKS 
Spływ Sromowce Wyżne. Gratulacje zbierał 
Krzysztof Supowicz, prezes LKK Drzewica 
za wzorcową organizację zawodów.

K o l a r s t w o  s z o s o w e

Na ulicach Siedlec i na drogach wokół 
miasta ścigali się kolarze szosowi. Głównym 
organizatorem wyścigów było WLKS Siedlce 
– Iganie Nowe. Świetnie spisali się zawodni-
cy naszych klubów w jeździe na czas. Wśród 
dziewcząt wygrała Alicja Ratajczak z zespo-
łu UKS Jedynka Limaro Kórnik, srebrny 
medal wywalczyła Bogumiła Dziuba 
LKK Warmia Biskupiec a na najniższym 
stopniu podium stanęła Łucja Pietrzak 
Koźminianka Koźminek. Startowało 39 
zawodniczek. Wśród chłopców najlepszy 

był Gracjan Szeląg z zespołu GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne, drugie miejsce zajął 
Mateusz Kazimierczak z zespołu GKK 
Opty Mazowsze a trzecie kolejny z kolarzy 
Tarnovii Marcin Karbowy. Rywalizacja była 
niezwykle zacięta, a złoty i srebrny meda-
lista uzyskali czas mieszczący się w jednej 
sekundzie. Startowało 49 kolarzy.

Wyścig ze startu wspólnego wygrał Paweł 
Madrak z zespołu ALKS Stal Grudziądz, 
drugi był Adam Balejko z zespołu Pacific 
Toruń (wyścig ukończyło 99 kolarzy), 
wśród dziewcząt srebrny medal wywalczyła 
Karolina Komoś z zespołu BCM Nowatex 
Uzdrowisko Dąbki Ziemia Darłowska (star-
towało 40 zawodniczek).

x x x
Zawodnicy z naszych klubów wystąpili na 

OOM jeszcze w kilku innych dyscyplinach. 
W biegach na orientację wystartowały cztery 
drużyny naszego Zrzeszenia. HKS Azymut 
Mochy w punktacji klubowej zajął czwar-
te miejsce, GKS Luzino był 18, UOLKA 
Ostrów Maz. i UKS Azymut Siedliska zajęły 
wspólnie 21 miejsce. Świetnie spisała się 
Katarzyna Galla z Azymutu Mochy, która 
zdobyła złoty medal w biegu średniody-
stansowym i w sztafecie Wielkopolska I 
– uznana też została najlepszą zawodniczką 
zawodów.

W pływaniu wystartowali zawodnicy z 44 
klubów. Na 18 miejscu uplasował się LKS 
Omega Kleszczów, na 35 Kmita Zabierzów, 
a na 38 Huragan Międzyrzec Podlaski. 
Najlepiej indywidualnie spisała się Barbara 
Wasilewska z Kleszczowa, która wygrała 
400 i 800 m stylem dowolnym i była 3 na 

200 m tym stylem. 
Trzy nasze kluby reprezentowały nas w 

triathlonie – ULKS Triathlon Lubin zajął 9. 
miejsce, MLUKS Triathlon Koło 15, a WLKS 
Kmicic Częstochowa 18. Indywidualnie 
wśród kobiet najlepsze miejsce – piąte – 
zajęła Paulina Wargacka z Koła, a wśród 
mężczyzn Rafał Suchodolski z Kmicica 
był 10.

Jedną z ostatnich dyscyplin rozgrywa-
nych na OOM było kolarstwo torowe. I 
tu, jak zwykle dominowali zawodnicy i 
zawodniczki z naszych klubów. Gwiazdami 
były niewątpliwie dwie dziewczyny z UKS 
Jedynka Limaro Kórnik - Łucja Pietrzak i 
Alicja Ratajczak.
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Trwa konkurs Ministra Sportu i Turystyki „Na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania 
sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”. Konkurs realizowany jest jako zadanie z zakresu 
promocji sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Zakończyło się 
zgłaszanie inicjatyw przez zarządy wojewódzkie – na konkurs wpłynęły 94 inicjatywy. Najwięcej z 
województw: łódzkie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie – 9, lubuskie – 8, lubelskie i świę-
tokrzyskie –7. Niektóre z imprez już się odbyły – przypominamy, że można było zgłaszać imprezy, 
które odbędą się od 1 maja do 30 września br. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Po raz XIII na terenie gminy Ełk w 
dniach 30-31 lipiec br. odbył się 

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o 
Memoriał Mariana Łubowicza pod hono-
rowym patronatem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, 
Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej – Zbigniewa Włodkowskiego, 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 
Mariana Podziewskiego, Prezesa Polskiego 
Związku Piłki Nożnej – Grzegorza Lato.

W imprezie udział wzięło 15 drużyn, w 
tym goście z Ukrainy. Stawkę uczestników 
podzielono na cztery grupy eliminacyjne, 
gdzie obowiązywał system każdym z każ-
dym. Organizatorami rozgrywek grupo-
wych były: Rożyńsk, Lega, Nowa Wieś Ełcka 
i Chełchy. Gospodarze turnieju przygotowa-
li wiele atrakcji – w miejscowościach, gdzie 
rozgrywano spotkania odbywały się festyny 
rekreacyjne. 

W finale, który został rozegrany na 
boisku w Ledze, drużyna z Chełch pokonała 
Wikielca 7:6 w rzutach karnych, w regula-
minowym czasie był wynik 1:1. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju uznano Jerzego 
Janiszewskiego reprezentującego druży-

nę z Wikielca, najlepszym bramkarzem 
został Dominik Szustowicz z Legi, naj-
wszechstronniejszym zawodnikiem – Adam 
Kaźmierczak z Włókniarza Moszczenica. 
Puchar fair-play otrzymała drużyna z Legi. 

Uroczystego podsumowania turnieju 
dokonał wójt gminy Ełk – Antoni Polkowski, 
w obecności zaproszonych gości: wojewo-
dy Warmińsko – Mazurskiego – Mariana 
Podziewskiego, posła na Sejm – Andrzeja 
Orzechowskiego, wiceprezesa Warmińsko-
Mazurskiego Związku Piłki Nożnej – 
Wiesława Żmudy, sekretarza Głównej 
Komisji Rewizyjnej Krajowego Zrzeszenia 
LZS – Zdzisława Wawrzeckiego, sekretarza 

Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS – 
Marka Jaczuna. 

Zawody były dofinansowane ze środ-
ków otrzymanych z Urzędu Gminy w Ełku, 
Starostwa Powiatowego w Ełku, Samorządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS. 
Organizatorem turnieju było: Gminne 
Zrzeszenie LZS w Ełku przy współudziale: 
Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Pojezierze Ełckie”, 
Warmińsko Mazurskiego Zrzeszenia LZS, 
Urzędu Gminy w Ełku, Lokalnej Grupy 
Działania „Razem Silniejsi”.

W Sokólskim Ośrodku Kultury odbył 
się II Międzynarodowy Kresowy Festiwal 
Szachowy „Sokółka 2011”. Organizatorem 
był Ludowy Uczniowski Klub Szachowy 
„Orient” Sokółka przy współudzia-

le miejscowych instytucji: Sokólskiego 
Ośrodka Kultury, Sokólskiego Funduszu 
Lokalnego, Urzędu Miasta i Gminy, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zarządu Powiatowego 

LZS. Patronat nad festiwalem sprawo-
wał Burmistrz Miasta i Gminy Sokółka. 
W dniach od 3 do 8 lipca 2011 roku w 
trzech grupach turniejowych rywalizowało 
38 zawodników z 9 klubów szachowych. 
Najmłodsi miłośnicy królewskiej gry (Agata 
Antosik, Agata Pużuk i Marcin Dolata) mieli 
po 7 lat, zaś najstarszy (Ludwik Kamiński) – 
86. Pan Ludwik przyjechał do Sokółki aż z 
Pszczyny i mimo kłopotów zdrowotnych 
zachował wyjątkową pogodę ducha, która 
udzielała się pozostałym uczestnikom. 

Gospodarze zadbali także o zagospodaro-
wanie czasu wolnego uczestników. Zaprosili 
ich na wycieczki do Uroczyska Poczopek 
i wsi Kruszyniany. Poczopek to niewąt-
pliwa atrakcja województwa podlaskiego. 
Obiekt tajemniczo nazwany przez leśników 
„Silvarium” stanowi leśny park, po obsza-

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Memoriał M. Łubowicza w gminie Ełk

II Międzynarodowy Kresowy Festiwal Szachowy Sokółka 2011 
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rze którego można swobodnie się poru-
szać. Kruszyniany to wieś w gminie Krynki, 
która została założona prawdopodobnie w 
XVI wieku. W 1679 roku Jan III Sobieski 
pozwolił osiedlić się tu Tatarom. Do dzisiaj 
mieszka tutaj niewielka mniejszość tatarska. 
Uczestnicy obejrzeli meczet zbudowany z 
drewna w drugiej połowie XVIII wieku 
oraz cmentarz (mizar), wysłuchali też inte-
resującej opowieści nt. zwyczajów tutejszej 
mniejszości. Zwieńczeniem wycieczki, któ-
rej nie przeszkodził nawet ulewny deszcz, 

było ognisko z pieczonymi kiełbaskami.
 Co do wyników sportowych Festiwalu 

to na podkreślenie zasługuje fakt, iż wyż-
sze kategorie szachowe zdobyło aż pięciu 
zawodników. Turniej główny zgromadził 
na starcie 21 zawodników. W najlepszej 
trójce znaleźli się: Stanisław Kostyra, Rafał 
Roszkowski i Łukasz Wiński – żaden z nich 
nie poczuł goryczy porażki. 

Gratulacje za organizację imprezy zbiera-
ła przede wszystkim Barbara Chmielecka, 
prezes LUKSz. Orient Sokółka, oraz jej 

współpracownicy Józef Bochenko – 
instruktor w klubie oraz nauczyciel ZSO 
Jarosław Raczkowski. 

Bardzo ważne było też zainteresowa-
nie miejscowych władz samorządowych. 
Zarówno na otwarciu, jak i zamknięciu 
imprezy byli obecni: burmistrz Sokółki 
Stanisław Małachwiej, zastępca burmistrza 
Krzysztof Szczebiot i dyrektor Sokólskiego 
Ośrodka Kultury Krystyna Andrzejewska. 

Zapraszamy już dziś szachistów z całej 
Polski na przyszłoroczny turniej.

Gmina Reńska Wieś położona jest nie-
daleko Kędzierzyna Koźla (woj. opolskie). 
Nazywana kiedyś Villa Rynensis została 
założona w roku 1286 – obchodzi więc w 
tym roku 714 rocznicę powstania. W 1996 
roku radni ustanowili herb gminy i od tego 
roku obchodzone jest Święto Herbowe. W 
dniach 9-10 lipca br święto to odbyło się pod 
nazwą „Polsko–Czeski Festiwal Sportowo-
Artystyczny z okazji 10-lecia Partnerstwa 
Reńska Wieś – Andelska Hora”. Na realizację 
imprezy gmina pozyskała środki z Funduszu 
Mikroprojektów Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, 
który jest finansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa „Przekraczamy 
granice”. Współorganizatorami imprezy 
były miejscowe organizacje pozarządo-
we, w tym LZS. Gminne Zrzeszenie LZS 
w Reńskiej Wsi zrzesza 9 ogniw LZS i LKS 
(najwięcej w powiecie kędzierzyńsko-ko-
zielskim). A najpopularniejsza jest piłka 
nożna – łącznie jest 19 drużyn piłkarskich. 
Zrzeszenie odpowiadało za organizację tur-
nieju piłkarskiego, w sześciu kategoriach 

wiekowych, w którym udział wzięło 30 dru-
żyn. A zawody odbyły się na boiskach w 
Długomiłowicach, Reńskiej Wsi i Mechnicy.

Ale jeszcze jedno wydarzenie zdomino-
wało święto w gminie. Miejscowy klub LKS 
Śląsk Reńska Wieś obchodził 100-lecie 
swojego istnienia! Tak, tak, taką tradycję 
ma ten LKS.

Początki klubu sięgają 1911 roku, kiedy 
to z inicjatywy Konstantina Kasiga zosta-
je założony pierwszy klub piłkarski pod 
nazwą Sport und Spielverein Reinschdorf. 
W 1927 roku Paul Richter, miejscowy pro-
boszcz, tworzy drużynę Deutsche Jugend 
Klub Reinschdorf dla młodzieży katolickiej. 
Oba kluby łączą się na początku lat trzy-
dziestych. W 1931 roku ten połączony klub 
awansuje do III ligi niemieckiej. Po wojnie, 
już w 1945 roku, reaktywowano działalność 
klubu. Pierwszym prezesem został Stanisław 
Ignatowicz. W 1949 roku w Reńskiej Wsi 
gościł Górnik Zabrze. Kapitanem zespo-

łu był wówczas Karol Weiser, najstarszy 
żyjący działacz i zawodnik klubu. W latach 
pięćdziesiątych klub wstępuje do Ludowych 
Zespołach Sportowych. Od 1985 roku funk-
cjonuje pod nazwą LKS Śląsk Reńska Wieś. 
W powojennych dziejach Śląsk w sumie 
przez 31 sezonów grał w piłkarskiej klasie A i 
grać będzie nadal. W zakończonym niedaw-
no sezonie juniorzy trenowani przez Pawła 
Służałka awansowali do II ligi juniorów. 
Obecnie prezesem klubu jest Elmar Flegel.

Na uroczystość jubileuszu licznie przybyli 
działacze, zawodnicy, kibice i zaproszeni 
goście. Wręczono odznaczenia przyznane 
przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu. 
Po części oficjalnej zgromadzeni podzielili 
się na dwa obozy. Jedni wspominali stare 
klubowe czasy przy kawie i poczęstunku, 
inni rywalizowali w piłkarskim turnieju. 
Życzymy klubowi dalszych sukcesów i 
kolejnych 100 lat! 

H e r b o w e  Ś w i ę t o  r e ń s k i e j  W s i
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Od 21 do 24 lipca w Tallinie odbywały 
się Mistrzostwa Europy Juniorów w lek-
kiej atletyce. Biało-czerwoni z ośmioma 
medalami (złoto, pięć sreber i dwa brązy) 
zajęli w Tallinie siódme miejsce w klasy-
fikacji medalowej. W klasyfikacji punk-
towej przypadła im piąta lokata. Do tych 
zdobyczy przyczynili się także zawodni-
cy z naszych klubów. W mistrzostwach 
startowało 48 polskich lekkoatletów (20 
zawodników i 28 zawodniczek), w tym 
18 reprezentantów LZS.

Srebrne medale zdobyli Anna Wloka 
(LUKS Podium Kup) w pchnięciu kulą, 
Bartosz Kowalczyk (Gwda Piła) w biegu 
na 5000 m – oboje poprawili rekordy 
życiowe – Wloka uzyskała 16.23 m a 
Kowalczyk 14:07.17. Anna Wloka pod-
opieczna Jacka Dziuby była o centymetry 
od złota – przegrała z Niemką Leną 
Urbaniak zaledwie o osiem centymetrów. 
Z kolei Bartosz Kowalczyk, trenowany 
przez Ignacego Krzewińskiego, stracił 
0.11 do Hiszpana Gabriela Navarro. W 
kuli startowała także Martyna Losa (LKS 
Orkan Wlkp. Poznań), która zajęła 9. 
miejsce (14.86). 

18-letni Szymon Kulka (ULKS 
Lipinki) jako pierwszy Polski junior w 
historii MEJ zdobył (w tropikalnych 
warunkach) brązowy medal w biegu na 
dystansie 10 000 metrów. Jego trenerem 
jest Tomasz Świerzowski. Bieg w Tallinie 
był dopiero drugim w karierze Szymona 
na dystansie 10 000 m! 

Brązowy medal wywalczyła nasza szta-
feta 4x100, w składzie której biegli dwaj 
sprinterzy KS Podlasie Białystok - Kamil 
Supiński i Kamil Bijowski.

Czwarte miejsce w biegu na 3000 m 
z przeszkodami zajęła Justyna Jendro 
(LUKS Podium Kup) na 3000 m z prze-
szkodami – 10:33.64. W rzucie oszcze-
pem Karolina Bołdysz (KS Polonia 
Pasłęk) była ósma (51.33).

W dniach 23-24 lipca w Sędziszowie 
odbyły się 60. Mistrzostwa Polski 
Juniorów w łucznictwie. Wzięło w nich 
udział 157 zawodników. Gospodarzem 
był Ludowy Klub Sportowy Karima 
Prząsław. Mistrzem Polski został Maciej 
Fałdziński ze Stelli Kielce, który stoczył 
pasjonujący pojedynek z Grzegorzem 
Nowakiem z Karimy – po oddaniu 
normalnej liczby strzałów był remis, w 
dogrywce obaj zawodnicy strzelili dzie-
siątki i konieczne było mierzenie odle-
głości strzał od środka tarczy – o 6 mili-
metrów bliżej była strzała kielczanina i to 
on został mistrzem Polski. 

W finale pań Joanna Kamińska repre-
zentująca Czarną Strzałę Bytom wygrała 
dwoma punktami setowymi z Natalią 
Leśniak z Łucznika Żywiec. Trzecie miej-
sce zajęła Paula Wyczechowska także z 
Łucznika. 

Drużynowym mistrzem Polski junio-
rów został zespół Łucznika Żywiec poko-
nując w finale Czarną Strzałę Bytom. 
Czwarte miejsce zajęła Stella Kielce. 
Wśród pań srebro wywalczyły zawod-
niczki Łucznika Żywiec, a brąz GLKS 
Unia Pielgrzymka I. W mikstach naj-
lepsza była również dwójka – Adrian 
Żurańska i Mateusz Borowiak – 
Pielgrzymki.

Punktację klubową wygrał Łucznik 
Żywiec przed Stellą Kielce i Czarną 
Strzałą Bytom.

Młodzieżowcy o tytuły mistrzów 
kraju walczyli w Brzozowie – zawo-
dy odbyły się w dniach 29-31 lipca br. 
Wystartowali reprezentanci 24 klubów, 
z 12 województw. Złoty medal zdobyła 
Anna Skłodowska Stella Kielce, brązowy 
Katarzyna Anioł UKS Grot Zabierzów, 
wśród panów najlepszy był Jakub 
Gucz z Agrosu Zamość. W mikstach 
srebro (Anna Skłodowska, Mateusz 

.... i na Me w Tallinie Mistrzostwa polski juniorów 
i młodzieżowców  
w łucznictwie

 Nasi na bieżniach, matach, szosach i....

Na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Europy w lekkiej atletyce w Ostrawie 
Polacy zdobyli 8 medali. Trzy z nich 
wywalczyli zawodnicy naszego Zrze-
sze nia. Złoty medal zdobył podopiecz-
ny trenera Cybulskiego, Paweł Fajdek 
(Agros Zamość) w rzucie młotem, 
(uzyskał świe t ny wynik, rekord życiowy 
78.54 m), srebrny – Joanna Fiodorow 

(Prefbet Śniadowo Łomża) w tej samej 
konkurencji – wynik 70.06 m to jej nowy 
rekord życiowy, trenerem zawodniczki 
jest Bogumił Chlebiński. Drugie srebro 
dorzucił Mateusz Fórmański (ZLKL 
Zielona Góra) w sztafecie 4x400 m. 
Nieźle startowali inni nasi zawodnicy 
– piąte miejsce w rzucie młotem zajął 
Wojciech Nowicki (Podlasie Białystok), 
Szymon Kiecana (Agros Zamość) w 
skoku wzwyż był czwarty – 2.21 rekord 
życiowy – a Jarosław Rutkowski (WLKS 
Siedlce Iganie Nowe) szósty – ten sam 

wynik. Do Ostrawy pojechało 67 zawod-
ników i zawodniczek, w tym 19 reprezen-
towało kluby naszego Zrzeszenia.

Mistrzostwa te rozgrywane są od 1997 
roku, co dwa lata. Reprezentacja Polski 
zdobyła w nich 87 medali (łącznie z tymi 
w Ostrawie).

Przed zawodnikami następne zawody, 
w tym Mistrzostwa Polski Seniorów w 
Bydgoszczy.

Udane starty lekkoatletów 
w Ostrawie
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Taborowicz) i brąz (Monika Mróz, 
Michał Detka) dla zawodników Stelli 
Kielce. Drużyna kobiet – trzecie miejsce 
dla Czarnej Strzały Bytom, drużyna męż-

czyzn – złoto dla Stelli Kielce, srebro dla 
Agrosu Zamość. W klasyfikacji klubów 
wygrała Stella Kielce przed Łucznikiem 
Żywiec, a wśród województw śląskie, 
przed świętokrzyskim i łódzkim.

Osiem medali – złoty, trzy srebrne i 
cztery brązowe – zdobyła polska ekipa 
w mistrzostwach Europy w kolarstwie 
torowym juniorów i młodzieżowców w 
portugalskiej Anadii. I wszystkie zdobyły 
dziewczyny! Świetnie spisały się zawod-
niczki z klubów naszego Zrzeszenia. W 
kategorii U-23 Katarzyna Pawłowska 
UKS Jedynka Limaro Kórnik zdobyła 
srebrny medal na 3 km na dochodzenie 
oraz brązowy w wyścigu punktowym, 
natomiast Eugenia Bujak GK Zagłębie 
Sosnowiec – brązowy na 3 km na docho-
dzenie. Wspólnie też wraz z Małgorzatą 
Wojtyrą BO-GO Szczecin zdobyły sre-
bro na 3 km na dochodzenie. Juniorka 
Dominika Borkowska GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne wraz z Urszulą Łoś 
GK Żyrardów zdobyły brąz w sprincie 
drużynowym.

Ilona Omilusik z klubu Heros Czarny 
Bór zdobyła w Bukareszcie brązowy 
medal w kategorii 51 kg Mistrzostw 
Świata Juniorów w zapasach. Omilusik w 
drodze na podium pokonała w 1/8 finału 
Thi Hang Vu (Wietman) 5:0, Hazyan 
Cao (Chiny) 3:0 oraz przegrała w półfi-
nale z późniejszą wicemistrzynią świata 
Rosjanką Stalwirą Orszusz 1:3.

Od 23 do 30 lipca br. w tureckim mieście 
Trabzon odbywał się XI Letni Olimpijski 
Festiwal Młodzieży. Wzięło w nim udział 
4000 sportowców z 49 krajów Europy. 
Nasza reprezentacja liczyła 72 sportow-
ców i występowała w lekkiej atletyce, 
gimnastyce, kolarstwie, tenisie, pływaniu, 
judo, piłce siatkowej i ręcznej kobiet. W 
składzie reprezentacji doliczyliśmy się 7 
sportowców z klubów naszego Zrzeszenia. 
Na medal, i to złoty, spisał się Tobiasz 
Lis LKS Ziemia Opolska (trener Marian 
Staniszewski), który wygrał kolarskie kry-

terium (10 okrążeń) – była to jego pierw-
sza rywalizacja w międzynarodowej staw-
ce. W drużynie piłki siatkowej, która zaję-
ła 4. miejsce w turnieju wystąpiły – Julia 
Twardowska UKS Środa Wlkp., Karolina 
Szymańska MKLS Echo Twardogóra, 
Paulina Głaz TKS Tomasovia Tomaszów, 
Aleksandra Wójcik MKS Świdnica. 
Karolina Niemczal UKS Achilles Leszno 

(trener Dariusz Górski) na 100 m miała 
17 wynik, a na 200 odpadła w półfinałach, 
Patryk Hładuniuk LKS Lubusz Słubice 
(trener Wojciech Szymaniak) na 400 m 
miał 11 wynik, od finału dzieliło go 0.39 
sekund.

Nasza reprezentacja skończyła Festiwal 
z dorobkiem 8 medali (2 złote, 1 srebrny, 
5 brązowych). Dla wielu młodych ludzi 
udział w tej imprezie był pierwszym tak 
poważnym i zarazem udanym startem na 
arenie międzynarodowej.

Kto z młodych, no, nie tylko, bo też i star-
szych mieszkańców naszego kraju nie zna 
DODY, piosenkarki i celebrytki, o której 
informacje i plotki nie schodzą z łamów ko-
lorowej prasy. Prawdziwe nazwisko Dody 
to Dorota Rabczewska, a jej ojcem jest Pa-
weł Rabczewski, były sztangista, zawodnik 
LKS Mazovia Ciechanów, olimpijczyk. Zo-
stał też wymieniony na liście najwybitniej-
szych sportowców LZS z okazji 60-lecia. 

Paweł Rabczewski, jest z wykształcenia 
technikiem mechanikiem, urodził się w 
1949 roku w Wilnie. Biegał (400 m) w Brze-
gu Opolskim i tam też zaczął „podejścia” do 
sztangi, choć podobno najbardziej intereso-
wała go kulturystyka. Władysław Czaczka 
nie chcąc stracić dobrze zapowiadającego 
się zawodnika skierował go do najsilniej-
szego klubu ciężarowego LZS w Ciechano-
wie, gdzie pod trenerskim okiem Zdzisława 
Piotrowskiego rozpoczął właściwą karierę 

sztangisty. Rekordzista i 7-krotny mistrz 
Polski, był też 2-krotnie brązowym medali-
stą MŚ 1977-78 i dwukrotnym ME – srebro 
w 1979 i brąz w 1977. Na igrzyskach w Mo-
skwie (1980) zajął 6. miejsce. Uważany za 
jednego z najprzystojniejszych sztangistów, 
miał niezwykle harmonijną sylwetkę. Od 
dwóch kadencji jest radnym Ciechanowa. 
Prowadzi także Klub Sportowy Osób Nie-
pełnosprawnych „Herkules” w Ciechano-
wie. Oprócz Dody ma syna Grzegorza.

A Doda? Jako młoda dziewczyna upra-
wiała lekkoatletykę – przez cztery lata tre-
nowała biegi na 60 i 100 metrów. Pewnie 
gdyby nie miłość do sceny – być może dziś 
byłaby królową w sporcie.

W jednym z wywiadów Doda na pytanie 
– W szkole ważny był dla Ciebie sport. Czy 
to jemu zawdzięczasz swoją figurę? Odpo-
wiedziała: 

– Myślę, że jest ona pozostałością po mo-

ich treningach i przede wszystkim efektem 
dobrych genów. Mój tata jest sportowcem i 
widocznie to jego geny odziedziczyłam. Po 
nim mam takie mięśnie, że czasem boję się iść 
na siłownię, bo one bardzo szybko „puchną”. 
Na efekty treningu, na które inne dziewczy-
ny pracują miesiąc, ja czekam tylko tydzień. 
Teraz nie uprawiam żadnego sportu, bo od 
trzech lat mam problemy z kręgosłupem. 
Gdy uprawiałam sport wyczynowo, w ogó-
le nie wiedziałam, co to dieta, a odkładanie 
się tkanki tłuszczowej było dla mnie tak abs-
trakcyjne jak lot w kosmos. A gdy przestałam 
trenować, waga skoczyła nagle do góry i… 
zostałam z ręką w nocniku. Więc postanowi-
łam, że albo będę się zdrowo odżywiać, albo 
uprawiać sport. A ponieważ nie mogę upra-
wiać sportu od kilku lat jem zdrowo i poko-
chałam to! Od tego momentu moje problemy 
zniknęły i moja waga utrzymuje się na tym 
samym poziomie – 53 kg. 

Festiwal Młodzieży 
w Trabzonie

Zapasy – medal ilony 
Omilusik

Kolarstwo torowe  
– Me w Anadii

Ojciec Dody był zawodnikiem LZS-owskiego klubu
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I tak z okazji 40-lecia powstała lista licząca 
10 osób. A znaleźli się na niej:

1. I reneusz Paliński – LKS Mazovia Cie-
chanów (podnoszenie ciężarów)

2.  Stanisław Szozda – LKS Ziemia Opol-
ska (kolarstwo)

3.  Lech Piasecki – WLKS Orlęta Gorzów 
Wlkp. (kolarstwo)

4.  Janusz Kowalski – LKS Wielkopolska 
(kolarstwo)

5.  Jan Jankiewicz – RLKS Wrocław (ko-
larstwo)

6.  Henryk Trębicki – LKS Ostrów Maz. 
(podnoszenie ciężarów)

7.  Józef Przybyła – LKS Klimczok Bystra 
(narciarstwo skoki) 

8.  Alicja Ciskowska – LKS Mazowsze 
Teresin (łucznictwo)

9.  Benedykt Kocot – LKS Ziemia Opolska 
(kolarstwo)

10.  Jan Pusty – LKS Orkan Poznań (lek-
koatletyka)

Z okazji 50-lecia postanowiono stworzyć 
listę najlepszych zawodników w poszczegól-
nych dyscyplinach, wiodących dla LZS. Oto 
ona.

Akrobatyka – Dionizy Andrzejak, Piotr 
Biegaj – LZS Jawor, Witold Majka – LKS 
Kłos Olkusz, Maria Noga, Józef Radoń – 
LKS Liwocz Jasło.

Badminton – Jerzy Dołhan, Bożena Ha-
racz-Wojtkowska, Katarzyna Krasowska – 
LKS Technik Głubczyce.

Bojery – Bohdan Kramer – LKS Kietrz
Jeździectwo – Marian Babirecki, Andrzej 

Orłoś – LZS Kwidzyń, Władysław Byszew-
ski – LKJ Moszna, Stefan Grodzicki, Antoni 
Pacyński – LKJ Liski, Andrzej Sałacki – LKS 
Lewada Zakrzów, Jacek Wierzchowiecki – 
LKJ Cwał Poznań.

Kolarstwo – Edward Barcik – LZS Zieloni 
Opole, Stanisław Szozda, Józef Beker – LZS 
Mokrzeszów, Andrzej Bławdzin – LZS Bło-
nie, Bogusław Fornalczyk – LZS Będzin, 
Józef Gawliczek – LZS Czernica, Joachim 
Halupczok, Benedykt Kocot – LKS Ziemia 
Opolska, Jan Jankiewicz – RLKS Wrocław, 
Zenon Jaskuła, Janusz Kowalski – LKS Wiel-
kopolska, Lech Piasecki WLKS Orlęta Go-
rzów Wlkp., Czesław Polewiak, Rajmund 
Zieliński – Pomorzanin Nowogard, Janusz 
Pożak – LKS Spółdzielnia Lublin. 

Lekkoatletyka – Barbara Bakulin, Ire-

neusz Golda, Tadeusz Kulczycki, Jan Pusty, 
Henryk Wasilewski – LKS Orkan Poznań, 
Bronisława Dobrzyńska – LKS Zjednocze-
ni Olsztyn, Halina Elertowicz-Krzyżańska 
– LZS Mazowsze, Jerzy Juskowiak – LZS 
Września, Ryszard Podlas – LKS Technik 
Wrocław-Pracze.

Łucznictwo – Alicja Ciskowska-Macią-
gowska, Katarzyna Klata – LKS Mazowsze 
Teresin, Jadwiga Wilejto-Szoszler – LKS Ry-
bak Trzebież.

Narciarstwo – Józefa Majerczyk-Chro-
mik, Władysława Majerczyk-Tragarz, Zofia 
Majerczyk-Rumińska – LKS Poroniec Po-
ronin, Antoni Łaciak – LKS Szczyrk, Józef 
Przybyła – LKS Klimczok Bystra, Antoni 
Wieczorek – LZS Szczyrk.

Podnoszenie ciężarów – Andrzej Ko-
mar – LKS Zjednoczeni Olsztyn, Waldemar 
Kosiński, Dariusz Osuch – LKS Światowit 
Myszków, Ireneusz Paliński, Paweł Rab-
czewski – LKS Mazovia Ciechanów, Henryk 
Trębicki – LZS Ostrów Maz.

Saneczkarstwo – Edward Fender, Mie-
czysław Pawełkiewicz – LZS Mikuszowice.

Zapasy – Andrzej Gołąb – LKS Gryf 
Chełm, Eugeniusz Ratajczak – LZS Sulimir-
czyk Sulmierzyce.

Żeglarstwo – Henryk Blaszka – LKS 
Kietrz.

10 lat później, czyli na 60-lecie przesta-
wiono listę 60 wybitnych sportowców LZS, 
tym razem usystematyzowano ją alfabetycz-
nie. Do tych, których wymieniliśmy już wy-
żej doszły nowe nazwiska. Oto one.

Brunon Bendig – boks LZS Tczew, Janusz 
Bobik – Jeździectwo LKS Dragon Nowieli-
ce, Agata Bulwa – łucznictwo LKS Dąbrovia 
Dąbrowa, Lidia Chojecka – lekkoatletyka 
WLKS Siedlce, Paweł Czapiewski – lek-
koatletyka LKS Lubusz Słubice, Krystyna 
Danilczyk-Zabawska – lekkoatletyka KS 
Podlasie Białystok, Ryszard Dawidowicz – 
kolarstwo LKS Gryf Szczecin, Tadeusz Drza-
zga – podnoszenie ciężarów CLKS Mazovia 
Ciechanów, Adam Ginter – kajakarstwo 
LKS Piast Człuchów, Wiesław Hartman – 
jeździectwo LKS Nadwiślanin Kwidzyń, Da-
riusz Jabłoński – zapasy LKS Gryf Chełm, 
Aleksandra Klejnowska – podnoszenie 
ciężarów WLKS Siedlce, Szymon Kołecki – 
podnoszenie ciężarów LKS Agropol Polwi-
ca, Tomasz Krzeszewski – tenis stołowy KS 
Kormoran Morliny Ostróda, Andrzej Lesz-

czak – saneczkarstwo LKS Jastrząb Szczyrk, 
Adam Małysz – narciarstwo skoki KS Wisła 
Ustronianka, Krzysztof Niewiadomski – sa-
neczkarstwo LKS Kwarc Świeradów, Arka-
diusz Ponikowski – łucznictwo KS Stella 
Kielce, Barbara Prei – podnoszenie ciężarów 
LKS Grom Więcbork, Andrzej Sikorski – ko-
larstwo LKS Gryf Szczecin, Bartosz Such – 
tenis stołowy LKS Odra Głoska-Księginice, 
Anna Szafraniec – kolarstwo LKS Iskra Gło-
goczów, Jan Szymański – zapasy LKS Piast 
Sieradz, Tadeusz Trojanowski – zapasy LZS 
Ołtarzew, Wojciech Tyszyński – kajakar-
stwo LKS Victoria Sztum, Przemysław Wa-
cha – badminton LKS Technik Głubczyce, 
Damian Waniczak – saneczkarstwo LKS 
Jastrząb Szczyrk, Edyta Witkowska – zapasy 
LKS Platan Borkowice.

Kilku sportowców z tych list niestety już 
nie żyje. Postanowiliśmy przypomnieć ich 
sylwetki.

Ireneusz Paliński (1932-2006) – niewąt-
pliwie to jeden z najbardziej utytułowanych 
sportowców w historii LZS. W jego dorob-
ku jest 16 medali: olimpijskich, mistrzostw 
świata i Europy, 9 tytułów mistrza Polski. 

Ustanowił 56 rekordów kraju. Reprezento-
wał LKS Mazovia Ciechanów. 12 lat „dźwi-
gał” ciężary. Po złotym medalu olimpijskim 
w Rzymie, rok później został mistrzem świa-
ta i Europy, a czytelnicy „Przeglądu Sporto-
wego” wybrali go najlepszym sportowcem 
Polski.

Henryk Trębicki (1940-1996) – był siero-
tą, rodzice zginęli w czasie wojny na Syberii, 
wychowywał się w Domu Dziecka w Ostro-
wi Mazowieckiej i u ciotki. Miał 159 cm 
wzrostu i ważył 56 kg. Jego karierą zawod-

 Po d  z n a k i e m  65 - l e c i a  L Z S

Najwybitniejsi sportowcy Ludowych Zespołów Sportowych
Z okazji 65-lecia Ludowych Zespołów Sportowych będziemy ogłaszać honorową listę 65 wybitnych zawodników. Podobne listy 
powstawały już z okazji 40-lecia, 50-lecia i 60-lecia. W tym numerze chcielibyśmy je przypomnieć. 
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niczą kierował Klemens Roguski (twórca 
potęgi polskiej sztangi w latach 60. i 70. XX 
w.), wypatrzył go w wojsku. Największe suk-
cesy osiągnął w wadze koguciej (do 56 kg). 
Trzykrotnie startował w niej na olimpiadach 
– w Tokio i Monachium był 4, w Meksyku 
zdobył brązowy medal. Był trzykrotnym 
medalistą mistrzostw świata (1 srebrny, 2 
brązowe) i brązowym medalistą mistrzostw 
Europy. Po zakończeniu kariery sportowej 
był trenerem w LKS Ostrowianka.

Józef Przybyła (1945-2009) – to jedna z 
najwybitniejszych postaci polskich skoków. 
Urodził się w 1945 roku. Zdobył sześć tytu-
łów mistrza Polski, był rekordzistą Polski, a 
także skoczni w Innsbrucku, Bischofshofen 

i Zakopanem. W 1964 był liderem Turnieju 
Czterech Skoczni przed ostatnim skokiem, 
w którym niestety upadł i zajął ostatecznie 
7. miejsce. Dwukrotnie brał udział w Igrzy-
skach Olimpijskich – w Innsbrucku oraz 
Grenoble. Skakał pięknie i daleko. Był za-
wodnikiem odważnym – klasycznym fighte-
rem – jak mówi się o tego typu skoczkach. 
Po zakończeniu kariery sportowej został tre-
nerem. Nazywano go „beskidzkim jastrzę-
biem”. Reprezentował LKS Klimczok Bystra.

Marian Babirecki (1933-1980) – urodził 
się na Kresach Wschodnich, nie opodal 
Tarnopola. Powojenne losy rzuciły go do 
Gniezna, gdzie uczęszczał do liceum i tam 
zdał maturę. Jeszcze jako uczeń przychodził 
do Państwowego Stada Ogierów, aby móc 
jeździć konno. Mówiono o nim, że potra-
fi zwyciężać na każdym koniu, a jeździł na 

wielu. Zaczynał od skoków przez przeszko-
dy, później specjalizował się w WKKW, 
czyli Wszechstronnym Konkursie Konia 
Wierzchowego, a to jedna z najtrudniej-
szych konkurencji hippicznych. Na olim-
piadzie w Rzymie zajął 8. miejsce, a w 1965 
roku zdobył tytuł mistrza Europy w WKKW. 
Największe sukcesy odnosił na koniu Volt. 
Reprezentował LZS Kwidzyń. W 1967 roku 
inż. Marian Babirecki zakończył karierę za-
wodniczą i wyjechał na Kubę, przyjmując 
tam funkcję trenera reprezentacji jeździec-
kiej tego kraju. Zginął w nie wyjaśnionych 
okolicznościach w falach Atlantyku podczas 
uprawianego z upodobaniem podwodnego 
polowania z kuszą – 5 czerwca 1980.

Joachim Halupczok (1968-1994) – je-
den z najbardziej znanych polskich kolarzy. 
Srebrny medalista olimpijski, mistrz świata 
amatorów. Znany w zawodowym peletonie 
jako „Achim”. Swoją przygodę z kolarstwem 
zaczął w klubie LKS Ziemia Opolska, w któ-
rej barwach jeździł w latach 1982–1989. Był 
wszechstronnie uzdolniony, wygrywał w 
jeździe na czas, drużynowo, w wyścigach pa-
rami i zawodach górskich, z powodzeniem 

startował na torze i w przełajach. W 1989 
roku został najlepszych sportowcem Pol-
ski w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. 
W 1990 roku podpisał kontrakt zawodowy, 
jesienią po zakończeniu sezonu, podczas 
rutynowych badań lekarskich we Włoszech 
stwierdzono, że Polak ma arytmię serca. Le-
karze zabronili mu startów. W 1992 roku po-
wrócił na szosę, ale znowu dała o sobie znać 
arytmia. Tym razem diagnoza i decyzja były 
już jednoznaczne: koniec z rowerem i ściga-
niem się. Żyć bez sportu nie umiał. Grywał 
towarzysko w piłkę nożną. Zasłabł podczas 

rozgrzewki w trakcie turnieju w Opolu. 
Zmarł w karetce nie odzyskując przytom-
ności.

Jerzy Juskowiak (1939-1993) – lekkoatle-
ta, sprinter. Ukończył technikum rolnicze. 
Reprezentował m.in.: LKS Poznań, LZS Bo-
janowo, LKS Orkan Września i LKS Orkan 
Poznań. Rekordy życiowe: 100 m – 10.3 i 
200 m – 21.2. Największy sportowy sukces 
odniósł podczas mistrzostw Europy w Bel-
gradzie (1962), gdzie polska sztafeta (biegł 
wraz z M. Foikiem, A. Zielińskim i Z. Syką ) 
4 x 100 m zdobyła srebrny medal. Olimpij-
czyk z Rzymu.

Antoni Łaciak (1939-1989) – ten murarz 
ze Szczyrku zdobył wicemistrzostwo świata 
w skokach narciarskich w 1962 roku w Za-
kopanem i wyrównał wynik samego „Dziad-
ka” Marusarza. Koledzy w kadrze nazywali 
go „Długajem”, gdyż jak na skoczka był 
bardzo wysoki – mierzył 180 cm wzrostu. 
Reprezentował barwy LZS Skrzyczne. Po-
chodził z wielodzietnej rodziny, miał trzech 
braci i dwie siostry. Zaczął skakać w 1950 r. 
pod okiem trenera Wieczorka. Oprócz nar-
ciarstwa zajmował się z upodobaniem siat-
kówką i pływaniem. Łaciak był rekordzistą 
igielitowej skoczni w Warszawie. Zakończył 
karierę sportową w 1975 roku.

Tadeusz Trojanowski (1933-1997) – za-
paśnik, medalista olimpijski. Startował w 
stylu wolnym. Jako pierwszy polski zapaśnik 
zdobył medal olimpijski – brązowy w wadze 
koguciej (do 57 kg) na Igrzyskach Olim-
pijskich w Rzymie (1960). Był to nie lada 
wyczyn i ogromne zaskoczenie dla wszyst-
kich, tym bardziej, że turniej odbywał się na 
dwóch matach w antycznych Termach Ca-
racali, na otwartym powietrzu, gdzie tempe-
ratura dochodziła do 30° C, a nagrzane maty 
były jeszcze gorętsze. Był siedmiokrotnym 
mistrzem Polski. Reprezentował, co prawda 
krótko, barwy LZS Ołtarzew. Po zakończe-
niu kariery sportowej został trenerem. Szef 
wyszkolenia PZZ (1977-1978), inicjator po-
wstania wielu sekcji w Ludowych Zespołach 
Sportowych. Szkolił także zapaśników w 
Maroku (1979-1985) i Austrii (1994). 

Lista 65. sportowców na 65-lecie Ludo-
wych Zespołów Sportowych nie jest ran-
kingiem ani plebiscytem, układając tę listę 
bierze się pod uwagę głównie osiągnięcia 
poszczególnych zawodników, przebieg ich 
kariery.

Listę zaprezentujemy pod koniec tego 
roku.
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17 lipca br. na boisku piłkarskim w 
Warczu został rozegrany po raz 18. 
Turniej Sołectw Gminy Trąbki Wielkie o 
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. 
Program turnieju obejmował 10 konkuren-
cji sportowo–rekreacyjnych. Startowało 13 
sołectw.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał 
Błażej Konkol, wójt gminy, który serdecz-
nie powitał uczestników turnieju oraz przy-
byłych gości. Następnie wszyscy jej uczest-
nicy pozowali do pamiątkowej „rodzinnej” 
fotki. W poszczególnych konkurencjach 
zwyciężyli: rodzinny tor przeszkód – Adam, 
Michał i Mateusz Wińcy, Kłodawa, rzut 

podkową sołtysi – Maciej Czerwiński, 
Ełganowo, radni – Karol Kusaj, Ełganowo, 
rzut wałkiem i oponą dla małżeństw – 
Wioleta i Waldemar Frydrych, Trąbki 
Wielkie, wyścig w worku dzieci – Bartłomiej 

Dończyk, Czerniewo, slalom piłkarski – 
Kuba Lewańczyk, Trąbki Wielkie, siłowa-
nie na rękę – Przemysław Krauze, Trąbki 
Wielkie, skakanka drużynowa kobiet – 
Karina, Wioleta Frydrych i Sara Bartosewic, 
Trąbki Wielkie, przeciąganie liny – sołectwo 
Ełganowo, sumo wiejskie – Adam Czajka, 
Trąbki Wielkie.

Rozegrano także Mistrzostwa Gminy 
Trąbki Wielkie w podnoszeniu ciężarka 
17,5 kg w kategorii open. Wystartowało 10 
siłaczy – zwyciężył Patryk Haraburda pod-
nosząc lewą i prawą 141 razy. Cały turniej 
wygrało sołectwo Trąbki Wielkie, przed 
Ełganowem i Czerniewem.

Imprezę zakończyła zabawa przy muzyce 
zespołu „Adambend”, która trwała do póź-
nych godzin wieczornych.

wkempa

18 czerwca 2011 roku na obiektach spor-
towych Płot rozegrano XVII Wojewódzkie 
Igrzyska Samorządów Gminnych. Po raz 
pierwszy obok bloku sportowego wprowa-
dzono do regulaminy blok artystyczny, blok 
promocji gmin, blok strażacki i blok sołty-
sów. Wystartowały reprezentacje 12 gmin. 
Z okazji 65-lecia LZS wyróżniono zasłużo-
nych działaczy. Złote Honorowe Odznaki 
Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymali: 
Mirosław Ślusarczyk i Kazimierz Lembas, 
srebrne – Remigiusz Szczęsny i Zbigniew 
Jurkiewicz a Honorowe Odznaki Zasłużony 
Działacz LZS – Tomasz Paciejewski, 
Ryszard Bajkowski, Franciszek Gródecki 
i Piotr Jasina.

Ze względu na duże opady deszczu i 
wyjątkowo rozmokłe boiska podjęto decy-
zję o nie rozgrywaniu turnieju piłki siat-
kowej, tylko przyznaniu wszystkim dru-
żynom zakwalifikowanym do finału po 
15 pkt. W poszczególnych konkurencjach 
zwyciężyli: przeciąganie liny – gmina 
Trzebiatów, wielobój VIP-ów – Bogusław 

Stanczewski, Białogard, rzut lotką do celu – 
Joanna Biskup, Kołbaskowo, Jan Skoczyk, 
Białogard, skok w dal z miejsca – Żaneta 
Wysocka i Jacek Wawrzyniak, Płoty, prze-
noszenie partnera – gminy Trzebiatów, bieg 
na 400 m – Magda Orłowska, Płoty i 
Maciej Pazderski, Szczecinek, kula – Ewa 
Durska, Nowogard i Arek Królikowski, 
Białogard, sztafeta – gminy Dziwnów, 
toczenie beczki – g. Nowogard, bieg w 
worka na czas – g. Trzebiatów, rzut do kosza 
– Dorota Czerwińska i Damian Nastula 
– oboje Białogard, marsz magazyniera – g. 
Kołbaskowo.

W bloku artystycznym 9 gmin otrzymało 

po 30 punktów. Wystąpili: Marianna Kowal z 
Trzebiatowa, Tadeusz Wasilewski z Gryfina 
oraz zespoły: Ballacunto z Białogardu, 
Jarzębina z Kozielic, Stara Gwardia Kupla z 
Nowogardu, Szkwał z Dziwnowa, Opłotki z 
Płot, Solistki z Węgorzyna i Zespół śpiewaczy 
z Siemyśla.

Dziesięć gmin uczestniczyło w promocji 
swoich gmin poprzez wystawy. Blok stra-
żacki wygrała gmina Siemyśl, a blok sołty-
sów reprezentacja gminy Trzebiatów.

Punktacja końcowa Igrzysk: 1. Gmina 
Białogard, 2. Gmina Kozielice, 3. Gmina 
Płoty.

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZs
zachodniopomorskie/pomorskie

XVII igrzyska w Płotach

Turniej so łec tw w Trąbkach Wielkich
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Lato to wymarzony czas na organizację 
turniejów piłki nożnej. A jest ich całe mnó-
stwo, bo w Ludowych Zespołach Sportowych 
to najpopularniejszy sport i prawie w każdej 
wsi i gminie jest boisko do gry w piłkę 
nożną. Jeden z takich turniejów odbył się w 
dniach 23-24 lipca w Szczurach. Był to już 
XVIII Memoriał Teodora Anioły. Najpierw 
na murawę wybiegli juniorzy, potem kluby 
zrzeszone gminy Ostrów, w tym samy czasie 
na małym boisku grali oldboje. Następnego 
dnia odbył się turniej drużyn seniorskich. 
W dwudniowych zawodach wzięło udział 
19 drużyn. Łącznie wystąpiło ponad 300 
piłkarzy.

Kim był Teodor Anioła? Pewnie na to 
pytanie najszybciej odpowie kibic Lecha 
Poznań. Piłkarz ten przez niemal całą karie-
rę związany był z tym klubem. Jest ósmym 
snajperem w całej historii polskiej ligi i trzy-
krotnym jej królem strzelców. Zadebiutował 
w 1945 roku, zakończył karierę w 1961 
roku. Talent na miarę Anioły zdarza się raz 
na wiele dziesiątek lat. Prawdziwym jego 

następcą był zdaje się dopiero Mirosław 
Okoński w latach 80. Teodor Anioła zmarł 
w 1993 roku.

Organizatorzy zaprosili na turniej znako-
mitych gości, byłych piłkarzy – Damiana 
Łukasika (Lech Poznań), Zygmunta 
Anczoka, Jana Banasia, Henryka Latochę 
(Górnik Zabrze), oraz Marka Łubika, kaja-
karza, dwukrotnego medalistę igrzysk olim-
pijskich.

W turnieju juniorskim startowało 5 
drużyn – wygrał zespół KUKS Zębców. 
Najskuteczniejszym strzelcem okazał się 
Damian Izydorski (KUKS Zębców) z czte-
rema trafieniami. Piłkarz ten na co dzień 

gra w FC Wrocław Academy. Najlepszym 
bramkarzem wybrany został Alan Malesa 
(Ostrovia 1909).

Turniej seniorski wygrała drużyna 
TP Ostrovii Ostrów Wielkopolski 1909 
pokonując w finale rzutami karnymi 
Centrę Ostrów. Okazały puchar za zwycię-
stwo w imieniu zespołu odebrał Ajibola 
Oshikoya. Najlepszym bramkarzem memo-
riału wybrano Mateusza Mierzwickiego 
(Ostrovia 1909), a królem strzelców został 
Tomasz Adamczyk (Centra). W turnieju 
grało 6 drużyn. 

Wśród oldbojów najlepsza była druży-
na GROSIK Ostrów Wlkp. (startowały 4 
drużyny), a najlepszą drużyną wśród klu-
bów zrzeszonych gminy Ostrów okazali się 
gospodarze KS Huragan Szczury (też star-
towały 4 kluby).

Od lat organizatorami turnie-
ju są: Terenowy Klub Olimpijczyka im. 
Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim, 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, 
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, Rada 
Powiatowa i Gminna Zrzeszenia LZS w 
Ostrowie Wlkp., Kaliski Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej oraz KS Huragan Szczury.

24 lipca w Rumienicy odbył się Turniej 
Rekreacyjno-Sportowy z udziałem 

sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców wsi. 
W imprezie uczestniczyło 267 zawodników, 
reprezentujących 12 rad sołeckich i Urząd 
Gminy w Lubawie. Ich zmagania oglądało 
ponad 300 kibiców. 

Impreza została zorganizowana przez 
Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie, przy 
współudziale Rady Sołeckiej w Rumienicy 
oraz członków koła LZS w Rumienicy. Za 
miejsca I-III zawodnicy w poszczególnych 

konkurencjach otrzymali medale, w kla-
syfikacji rad sołeckich drużyny nagrodzo-
no pucharami. Wręczenia nagród dokonał 
Tomasz Ewertowski, wójt Gminy Lubawa, 
Benedykt Czarnecki, przewodniczą-
cy Gminnego Zrzeszenia LZS oraz radni 
Gminy Lubawa.

Przeprowadzono 10 konkurencji. Ich 
zwycięzcami zostali: zbijanie piłką kręgli – 
Jan Licznerski, Złotowo, dmuchanie trzech 
balonów na czas – Wojciech Szczawiński, 
Czerlin, siłowanie na rękę – Łukasz Janicki, 
Złotowo, konkurencja rodzinna – Rakowice, 
przeciąganie liny – Prątnica, kobie-

ta też potrafi – Dorota Górska, Czerlin, 
Kołowrotek – Piotr Maciołek, Omule. 
rzut gumaczem na odległość – Radosław 
Nowakowski, Prątnica, bieg na nartach – 
Omule, turniej piłki nożnej – Rumienica. 
Zawody wygrała Rada Sołecka z Prątnicy, 
przed radą z Rumienicy i Rakowic.

Za komentarz niech posłużą słowa jed-
nego z internautów – Ciekawa zabawa na 
świeżym powietrzu, w tym roku wprowa-
dzono kilka nowych konkurencji, co bardziej 
uatrakcyjnia piknik. A mówiłem, że na wsi 
ciekawie się dzieje. Właśnie takiej rozrywki 
potrzeba, ale też promocji, by więcej ludzi 
przychodziło.

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZs
wielkopolskie/warmińsko-mazurskie

Memoriał Teodora Anioły w Szczurach

Turniej samorządowców w Rumienicy
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 Po raz dwunasty zorganizowane zosta-
ły Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców 
Zamojskiej Wsi. W tym roku odbyły się 
– w dniach 2-3 lipca – w Zwierzyńcu na 
wielofunkcyjnym kompleksie boisk „Orlik” 
(uroczyste otwarcie kompleksu rozpo-
częło igrzyska) oraz na stadionie Klubu 
Sportowego „Sokół”. 

– To wspaniała impreza, która pozwa-
la integrować środowiska wiejskie z całego 
powiatu zamojskiego. Pamiętam, że dwana-
ście lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy zabawę, 
nikt nie spodziewał się, że przyjmie ona tak 
duże rozmiary. Naszym celem jest wyło-
nienie reprezentacji Powiatu Zamojskiego 
na XII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-
Sportowe, które odbędą się 31 lipca w 
Kraśniku – powiedział Konrad Firek, czło-
nek komitetu organizacyjnego imprezy.

Organizatorem Igrzysk było Powiatowe 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
w Zamościu przy współudziale: m.in.: 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w 
Zamościu, Urzędu Miasta w Zwierzyńcu, 
Zamojsko-Roztoczańskiego Związku 
Gmin w Zamościu, Zwierzynieckiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji, KS „Sokół” w 
Zwierzyńcu oraz licznych sponsorów.

Sportowcy rywalizowali w 14 drużyno-
wych i 9 indywidualnych konkurencjach. 
Ich profil był bardzo zróżnicowany, bo swo-
ich sił można było spróbować zarówno w 
takich dyscyplinach jak koszykówka czy 
lekka atletyka, ale również w tych nieco 
bardziej rekreacyjnych, np. przenoszenie 
worków z piaskiem, przerzucanie opony 
traktorowej czy... łowienie ryb. Wędkarze 
swoje zawody rozpoczęli najwcześniej, gdyż 
już o 5.30 rano. Za to w niedzielę, już 
po zawodach odbyły się koncerty kapeli 
ze Zwierzyńca, oraz zespołów działających 
przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji. 

W zaproszeniu do uczestników igrzysk 
Henryk Matej, starosta zamojski napisał 

m.in.: ...W tym roku przypada jubileusz 
65 lecia Ludowych Zespołów Sportowych 
na Zamojszczyźnie. Igrzyska są wspaniałą 
okazją do wspólnego uczczenia jubileuszu, 
a także złożenia gratulacji i podziękowań za 
zaangażowanie i wkład pracy Powiatowego 
Zrzeszenia LZS w Zamościu wniesiony w 
upowszechnianie sportu i rekreacji w środo-
wisku wiejskim oraz podkreślenia roli jaką 
odgrywa w integracji i aktywizacji lokalnych 
społeczności.

Mimo niesprzyjającej pogody w igrzy-
skach udział wzięło ponad 1700 zawodni-
ków i zawodniczek z wszystkich 15 gmin 
powiatu zamojskiego. Po raz kolejny naj-
lepszą okazała się Gmina Sitno – zajmując 
I miejsce w klasyfikacji końcowej gmin, II 
miejsce przypadło Gminie Zwierzyniec, 
III - Gminie Miączyn.

W ramach Powiatowych Igrzysk LZS 
odbyły się również zawody strażackie mło-
dzieżowych drużyn OSP w kategorii dziew-
cząt, chłopców i kobiet, w których uczestni-
czyło ponad 450 osób. 

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZs
dolnośląskieWieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZs

Impreza ogromna. Pogoda bajkowa. 
Ludzi co niemiara. Rywalizacja w przeróż-
nych dyscyplinach sportowych i rekreacyj-
nych. Tak o XII Wojewódzkich Igrzyskach 
Sportowo-Rekreacyjnych LZS, które odbyły 
się 6 sierpnia w Kraśniku pisała lokalna 

prasa. Pierwotnie igrzyska miały się odbyć 
31 lipca, ale szyki organizatorów pokrzy-
żowała wtedy pogoda. Powtórka została 
już rozegrana bez przeszkód. W zawodach 
wzięło udział ponad 1000 sportowców z 17 
powiatów i 44 gmin województwa lubel-
skiego. Na obiektach sportowych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji pojawiła się też 
rzesza kibiców. 

Program zawodów był niezwykle boga-
ty – rozegrano m.in. turnieje piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki (kobiet i mężczyzn), 
odbyły się zawody lekkoatletyczne, tur-
niej tenisa stołowego i ziemnego, konkurs 
przeciągania liny i przenoszenia worków z 
piaskiem, przerzucania opony i wyciska-
nia sztangielka. Swoje pięć minut mieli też 
samorządowcy z gmin i powiatów, startu-

jący w czwórboju. Rywalizowano również 
na torze rowerowym pod kątem znajomości 
przepisów z bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Odbył się zlot zabytkowych samocho-
dów oraz festyn rekreacyjny. Przygotowano 
także wiele atrakcji, w tym mnóstwo kon-
kursów, dla dzieci.

Wojewódzkie Igrzyska LZS w Kraśniku

lubelskie

Przed Kraśnikiem Zwierzyniec
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Dla zwycięzców poszczególnych konku-
rencji przygotowano 121 kompletów medali 
i 66 pucharów. W sumie zaangażowanych 
przy organizacji igrzysk było około 40 osób, 
a przy sędziowaniu ponad 70 osób.

– To rzesza ludzi, która poświęciła swój 
wolny czas po to, aby sportowcy Ludowych 
Zespołów Sportowych mogli rywalizować w 
bardzo godnych warunkach – powiedział 
Józef Poterucha, przewodniczący Rady 
Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie. 
– Te wszystkie zmagania były także kwa-

lifikacjami do ogólnopolskich igrzysk LZS, 
które odbędą się w dniach 25-27 sierpnia w 
Siedlcach. Wyłoniliśmy w nich 50-cioosobo-
wą reprezentację naszego województwa na 
tę imprezę.

Medale i puchary wręczali zawodnikom 
zaproszeni goście m.in.: poseł Jarosław 
Stawiarski, Arkadiusz Bratkowski, 
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Lubelskiego, Mirosław Korbut, dyrektor 
Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego, Mirosław 

Włodarczyk, burmistrz Kraśnika, Tadeusz 
Wojtak, starosta kraśnicki oraz Wacław 
Hurko, wiceprzewodniczący RG KZ LZS w 
Warszawie. Szczególne podziękowania orga-
nizatorzy złożyli Grzegorzowi Mazurkowi, 
dyrektorowi MOSiR za świetne przygotowa-
nie obiektów.

Klasyfikacja gmin: 1. Wierzbica, 2. 
Tyszowce, 3. Rachanie.

Klasyfikacja powiatów: 1. Tomaszów 
Lubelski, 2. Chełm, 3. Ryki.

W przyszłym roku LKS Rogowo obcho-
dzić będzie 65 lecie swojego istnienia. Takie 
„lecia" obchodzi w naszym kraju setki klu-
bów, ale ten klub jest z jednego powodu 
szczególny. Od lat główną dyscypliną upra-
wianą w Rogowie jest... hokej na trawie. 
Dlaczego? Skąd laskarze w tej pałuckiej 
wsi? Klub powstał w 1947 roku i przyjął 
nazwę Wiejski Klub Ludowy w Rogowie, 
rok później zmienił ją na Ludowy Klub 
Sportowy. Nikogo nie trzeba przekonywać, 
że były to ciężkie czasy, zaledwie dwa lata po 
straszliwej wojnie. Zdobycie w tym czasie 
piłki do siatkówki, piłki nożnej czy strojów 
sportowych graniczyło niemal z cudem. 
Dopiero w 1950 roku sportowcy z Rogowa 
otrzymali od Związku „Samopomocy 
Chłopskiej” w Żninie komplet butów i 
ubiorów sportowych. 12 maja 1950 roku 
piłkarze rozegrali swój pierwszy oficjalny 
mecz ze „Związkowcem” Żnin, który grał 
w A klasie. Wynik 0:12, a schodząc z boiska 
przeciwnicy mówili – „każdy z Rogowian 
otrzymał po jednej bramce, a ta dwunasta 
dla Maciaszczyka” (pierwszego prezesa i 
jednego z założycieli klubu). W tym samym 
roku w Rogowie powołano do życia sekcję 
hokeja na trawie, dzięki której klub stał się 
znany w całej Polsce i w Europie. Olbrzymia 
to zasługa Klemensa Maciaszczyka, który 
chciał udowodnić, że w małej miejscowości 
można uprawiać sport wyczynowy na naj-
wyższym poziomie. Pan Klemens pochodził 
z Gniezna, miasta o silnych tradycjach i 
osiągnięciach w tej dyscyplinie, a jego brat 
Narcyz był czołowym zawodnikiem, repre-
zentantem kraju i olimpijczykiem w hokeju 

na trawie. Nie była to zbyt kosztowna dyscy-
plina i uprawiało ją niewielu zawodników w 
kraju. Prezes załatwił angielskie laski i kilka 
piłek. Pierwszy mecz drużyna z Rogowa 
rozegrała w 1951 roku w Gnieźnie z miejsco-
wą Spartą. A potem przyszły sukcesy junio-
rów i seniorów, a także porażki – spadali z 
pierwszej ligi i do niej wracali. Seniorzy w 
1982 i 1983 zdobyli wicemistrzostwo kraju, 
juniorzy byli mistrzami w latach 1975 i 
1979. Zawodnicy i wychowankowie kluby 
uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich 
(polska reprezentacja brała w nich udział 6 
krotnie – 5 razy męska, raz kobieca), a byli 
to - Włodzimierz Stanisławski, Zbigniew 
Rachwalski, Andrzej Mikina, Danuta 
Stanisławska-Dembna oraz Zbigniew 
Lachowicz i Wiesław Stanisławski (rezer-
wowi) Moskwa 1980, Zbigniew Juszczak 
Sydney 2000.

Tradycja gry w hokeja na trawie prze-
chodzi tu z ojca na syna, a nawet córkę. 

Mówi się, że nowo narodzonemu dziecku w 
Rogowie nad łóżeczkiem obok krzyżyka czy 
świetego obrazka wiesza się laskę – tak na 
wszelki wypadek, a może zacznie uprawiać 
hokej na trawie... A rodzin wśród których to 
najpopularniejszy sport jest wiele. Choćby 
Kluczyńscy czy Rachwalscy. Na 60-lecie 
kluby zjechało z całego kraju i z zagrani-
cy 450 zawodników, działaczy i sympaty-
ków. Obecnie prezesem klubu jest Piotr 
Wilkoński.

Historia zabaw z laską i piłką liczy sobie 
5000 lat. Gry takie znane były w starożyt-
nych Chinach, Japonii, Persji i Indiach. 
Znali je także starożytni Egipcjanie, 
Grecy i Rzymianie. Ojczyzną współcze-
snego hokeja na trawie jest Anglia. Hokej 
na trawie jest dyscypliną olimpijską od 
1908. Od 1980 w olimpijskich zawodach 
uczestniczą również kobiety. Obecnie 
hokej na trawie uprawia w Polsce ponad 
2000 zawodników.

Laskarze z Rogowa



Z A P R A S Z A M Y !

Centralny Ośrodek szkolenia LZs 
w Mielnie

Relaks i rozrywka
Dla aktywnych turystów mamy mini salkę  
treningową oraz stół bilardowy.

Komfort i wygoda
Dysponujemy dwu i trzyosobowymi pokojami,  
a także dwupokojowymi zestawami  
z łazienką dla całych rodzin.

Konferencje i szkolenia
Dwie sale wykładowe z wyposażeniem audiowizualnym.

Dobra kuchnia
Nowoczesna, dobrze wyposażona stołówka  
może pomieścić jednocześnie kilkadziesiąt osób.  
Gwarantujemy smaczne posiłki.

60 metrów od morza
Zacienioną leśną alejką, wśród dzikich wydm  
wiedzie ścieżka na słoneczną, bałtycką plażę.

Centralny Ośrodek szkolnia 
Ludowe Zespoły sportowe

76-032 Mielno, ul. Mickiewicza 3
tel. (094) 318 95 39; 318 92 22, tel./fax (094) 318 92 21

www.lzs.ta.pl
e-mail: cos.lzs.mielno@hot.pl

kolonie  obozy sportowe  zimowiska 
zielone szkoły  szkolenia  wczasy
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