
Drugi ważny okres w histo-
rii LZS rozpoczął się 19 kwiet-
nia 1952 roku, kiedy to uchwa-
łą Głównego Komitetu Kultury 
Fizycznej, powołano Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe. 22 
kwietnia 1952 odbyła się Konfe-
rencja Sportowa Aktywu LZS, rok 
później 23 marca 1953 zorganizo-
wano I Konferencję Sprawozdaw-
czo-Wyborczą, uznaną za I Zjazd 
Zrzeszenia LZS. Uczestnicy zjaz-
du przyjęli statut Zrzeszenia LZS, 
w którym zapisano, że LZS to 
masowa, dobrowolna organizacja 
wychowania fizycznego i sportu 
dzieci i młodzieży oraz mieszkań-
ców wsi i miasteczek o charakte-
rze rolniczym oraz pracowników 
instytucji związanych z rolnic-
twem. Jako główny cel postawio-
no sobie pełne upowszechnienie 
kultury fizycznej na wsi – ważnej 
dziedziny wychowania młodzie-
ży – oraz profilaktyki zdrowotnej. 
Statut określił również struktu-
rę władz Zrzeszenia wszystkich 
szczebli. Warto jeszcze wspo-
mnieć, że na rok przed powsta-
niem Zrzeszenia przeprowadzo-
no masowe szkolenia (średnio na 
jeden powiat przeszkolono 23-24 
osoby) – wszak potrzeba było 
sporo działaczy do objęcia odpo-
wiedzialnych funkcji.

W latach 1952-1955 nastąpił 
szybki rozwój organizacyjny LZS
-ów – ponad 14 tysięcy ogniw 
i prawie 550 tysięcy członków 
– oraz rozszerzenie oferty pro-
gramowej. Z tych lat bierze swój 
początek wiele systemów imprez, 
m.in. ruch spartakiadowy. 

1 sierpnia 1953 roku ukazał się 
pierwszy numer „Przeglądu Spor-
towego – Wydanie dla wsi”, a w la-
tach późniejszych zmienione naj-
pierw na – „W barwach LZS” 
a potem „Wiadomości Sportowe”. 

Od 1945 roku Polskie Radio za-
częło nadawać specjalną audycję 
„Sportowcy wiejscy na start”.

Wraz z rozwiązaniem Po-
wszechnej Organizacji „Służba 
Polsce” Zrzeszenie przejęło po 
niej część majątku. 

Drugi Zjazd Zrzeszenia odbył 
się 23 kwietnia 1955 roku. W bro-
szurze wydanej z okazji 10-lecia 
istnienia organizacji, jak zwykle 
w tamtych czasach z wielkim pa-
tosem pisano o członkach LZS 
– „Są młodzi, uśmiechnięci, peł-
ni życia. Kiedy występują na bo-
iskach – noszą czerwono-zielone 
dresy, kiedy są w „cywilu” na pier-
siach ich błyszczą małe znaczki 
z napisem LZS. Nie ma dyscypli-
ny sportowej, której nie uprawia-
ją wiejscy sportowcy. W jednych 
konkurencjach stawiają dopiero 
pierwsze kroki, w innych – są już 
poważnie zaawansowani i rywali-
zują z krajową czołówką”.

W tamtych latach rozwijały się 
na wsi dyscypliny drużynowe i in-
dywidualne. Ponad 2 tysiące pił-
karskich drużyn wiejskich brało 
udział w rozgrywkach klasowych 
organizowanych przez komitety 
kultury fizycznej. Najlepszą dru-
żyną był LZS przy PGR w Grapi-
cach (d. woj. koszalińskie) grający 
w III lidze. Na wiejskich boiskach 
grywano w siatkówkę i koszy-
kówkę, choć ta ostatnia nie mo-
gła rozwinąć skrzydeł z powodu 
braku boisk. Świetnie rozwijało 
się kolarstwo. Czołowi kolarze 
Zrzeszenia – Norbert Sartowski, 
Władysław Rudawski, Bogusław 
Fornalczyk, Marian Bednarek 
czy Mieczysław Brzeziński stano-
wi nawet „zagrożenie dla kadry 
narodowej”. Wśród lekkoatletów 
najlepsi byli m.in.: Kazimierz 
Zimny (biegi długie), Karol Świąt-
kowski (skok o tyczce), Zbigniew 

Garncarczyk (rzut oszczepem), 
Zdzisław Chromiński (trójskok). 

Łucznictwo w LZS-ach zaczę-
to uprawiać dopiero w 1952 roku, 
a już cztery lata później działało 
608 sekcji skupiających ponad ty-
siąc kobiet i 5 tysięcy mężczyzn. 
Do czołówki krajowej należe-
li m.in.: Teofil Chwaścikowski, 
Aleksander Jabłoński, Bolesław 
Bujak. Cała czołówka w jeździec-
twie z mistrzem Polski Władysła-
wem Byszewskim na czele (jako 
pierwszy otrzymał tytuł Zasłużo-
nego Mistrza Sportu, reprezento-
wał LZS Moszna) to także człon-
kowie LZS. Kto dziś pamięta, że 
w tamtych latach istniał 6-bój 
ciężarowy, a mistrzami Polski byli 
wiejscy sportowcy – Władysław 
Czaczka i Eugeniusz Świtała. 

Zaczęły też rozwijać się zapa-
sy – jedna z pierwszych sekcji po-
wstała w Ołtarzewie koło Warsza-
wy, o palmę pierwszeństwa może 
też walczyć śląski LZS Imielin. 
Choć brakowało ringów, sprzętu 
i trenerów w LZS-ach rozwijał się 
także boks, a nawet tak kosztow-
ny sport jak...żeglarstwo – Fiszer, 
Kucharski, bracia Blaszka i Gier-
szewscy to była czołówka kra-
jowa. W Wielkopolsce powstał 
pierwszy LZS, w którym najważ-
niejszą sekcją był hokej na trawie 
– LZS Rogowo. Na Opolszczyźnie 
królowała piłka ręczna – jedną 
z czołowych drużyn w kraju był 
LZS Szczepanowice.

W 1956 roku w LZS-ach za-
częły powstawać pierwsze sekcje 
turystyczne. Organizowano sze-
reg imprez masowych, jak marsze 
patrolowe, biegi narodowe, trój-
boje lekkoatletyczne czy narciar-
skie biegi patrolowe. Ale trzeba 
też pamiętać, że w początkowym 
okresie tylko część kół LZS pra-
cowała systematycznie, większość 
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ograniczała się do organizowania 
okazjonalnych imprez sporto-
wych i spotkań towarzyskich.

W strukturach LZS było dzie-
siątki tysięcy działaczy sporto-
wych. Dziś na stronach interneto-
wych wielu wsi, gmin i powiatów, 
gdy pisze się o sporcie, podkreśla 
rolę jaką w wiejskim sporcie od-
grywali. Oto jeden z takich wpi-
sów:

„W  latach powojennych Miro-
cin wykazał się dużą aktywnością 
w  sferze sportu. Działały tutaj 
sekcje kolarska, bokserska i  lek-
koatletyczna. Odbywały się licz-
ne spartakiady i  zawody sporto-
we. Z  inicjatywy zasłużonego dla 
miejscowości i regionu społecznika 
i  zapalonego sportowca – Fran-

ciszka Sabana powstał w  Miroci-
nie pierwszy w Polsce na terenach 
wiejskich basen pływacki”. (Oczy-
wiście, pan Franciszek był człon-
kiem LZS, a basen był jednym 
z pierwszych).

Oprócz sukcesów wiejska kul-
tura fizyczna miała też sporo pro-
blemów. Były one widoczne szcze-
gólnie na najniższym szczeblu. 
Tym bardziej, że w tym okresie 
finansowanie LZS oparte było na 
nieregularnych i dorywczych do-
tacjach. A wiązało się to z tym, że 
od 1952 roku (po katastrofalnych 
Igrzyskach w Helsinkach) kierow-
nictwo GKKF koncentrowało się 
na rozwoju sportu wyczynowego, 
kosztem masowego i szkolnego – 
wszak trwała „zimna wojna” z Za-

chodem, a jedną z głównych bro-
ni był sport wyczynowy. Więc na 
polecenie władz te nieregularne 
dotacje w większości przekazywa-
no kołom, które już miały jakieś 
sukcesy sportowe. Próbowano 
także na siłę łączyć kilka małych 
kół w jedno duże, co nie przyno-
siło efektów, gdyż zapominano 
o odległościach i lokalnych anta-
gonizmach. Ponadto ciągle bra-
kowało sprzętu, urządzeń spor-
towych czy kadry instruktorskiej. 
A w organizacji panowało ciągle, 
jak piszą w swych wspomnieniach 
ówcześni działacze „kapralstwo 
i rozkazodawstwo”, ale Zrzeszenie 
obroniło się przed „najazdem Ta-
tarów”, czyli byłych członków PO 
„Służba Polsce”.

Drużyna piłkarska LZS Kamionka Wielka (ob. woj. małopolskie) z początku lat. 50. 
XX wieku

Oszczepniczka Irena Starzyńska reprezentowała LZS Bydgoszcz, LZS Tuchola i Nad-
wiślanin Chełmno, w latach 50. XX w. była jedną z najlepszych w kraju

Władysław Czaczka, chorąży repre-
zentacji LZS na III Międzynarodowych 
Igrzyskach Młodzieży Wiejskiej, Wło-
cławek 1957. W igrzyskach uczestniczy-
ły reprezentacje Związku Radzieckiego, 
Bułgarii, Rumunii i Węgier. Władysław 
Czaczka był mistrzem kraju w 6-boju 
ciężarowym



Drużyna LZS Folwark, lata 1952-1954 (ob. woj. opolskie). Pierwszy zespół piłki ręcznej 
LZS Folwark w 1948 roku stworzył Józef Kochanek. Do 1950 roku drużyna grała w 
klasie okręgowej, a w 1955 r. to już była pierwsza liga. W 1958 r. do wojska powołano 
5 najlepszych zawodników, którzy zasilili Śląsk Wrocław i to był definitywny koniec 
sukcesów LZS Folwark

LZS „Sulmirczyk” w Sulmierzycach (ob. woj. wielkopolskie). Od lewej: Sylwester Kołodziejczyk, Stanisław Józefiak, Lech Pauliński, 
Wiesław Duda, Zygmunt Szczesnowski, Jerzy Jelek, Eugeniusz Krysmalski, Walerian Konieczny, lata 50. XX wieku. Jeden z pierw-
szych klubów zapaśniczych

Kazimierz Zimny, zaczynał swoją karierę 
sportową w latach 50. XX wieku w LZS 
TOR Tczew


