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– Siedlce po raz czwarty będą organizato
rem Ogólnopolskich Igrzysk LZS. Co zade
cydowało, że właśnie w tym mieście odbę
dą się sztandarowe zawody Zrzeszenia?

– Ogólnopolskie Igrzyska LZS są naj-
większą imprezą sportową, jaką organizu-
je Krajowe Zrzeszenie LZS. W 21-letniej 
historii igrzysk organizowano je w 10 mia-
stach. Wasze miasto było organizatorem 
pierwszych igrzysk w 1997 roku, dziesią-
tych w 2006 roku i czternastych w 2011 
roku. Wiemy więc, że siedleccy działacze 
LZS potrafią organizować duże imprezy. 
O przyznaniu Siedlcom organizacji tego-
rocznych igrzysk zadecydowało doświad-
czenie, dobra baza sportowa i możliwość 
zakwaterowania jednorazowo ponad 1000 
osób. Decyzja o tej lokalizacji zapadła, z 
różnych powodów, dość późno. Dlatego 
jesteśmy wdzięczni WLKS Nowe Iganie, 
władzom miasta i gminy Siedlce, Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa 
Mazowieckiego i miejscowym sponsorom 
za podjęte wyzwanie.

– Budżet tegorocznych igrzysk jest znacz
nie skromniejszy niż w latach poprzed
nich. Nie sądzi Pan, że wynika to z uwa
runkowań politycznych? Zrzeszenie było 
i jest kojarzone z Polskim Stronnictwem 
Ludowym, które teraz jest w opozycji do 
rządzących.

– Wiele osób podzieli pana opinię o uwa-
runkowaniach politycznych. Rzeczywiście 
nie jesteśmy „pieszczochem” obecnej wła-
dzy. Choć wydawałoby się, że w sporcie o 
polityce nie ma mowy, ale nie tu i nie teraz. 
Systematycznie maleje dofinansowanie 
masowych imprez sportowych organizowa-
nych przez Krajowe Zrzeszenie LZS w ostat-
nich trzech latach. Oferty składane przez 
Radę Główną Krajowego Zrzeszenia LZS 
nie znajdują uznania w oczach urzędników 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Żeby nie 

być gołosłownym przytoczę dane liczbowe: 
w 2014 roku otrzymaliśmy od ministerstwa 
na organizację imprez masowych 2 miliony 
złotych, w 2017 – 750 tysięcy, a w 2018 nic. 
Argument, że w naszych imprezach uczest-
niczy około 80-100 tysięcy ludzi widać nie 
przemawia do ministerialnych urzędników.

– Z dyscyplin stricte sportowych w pro
gramie igrzysk będą tylko zapasy, podno
szenie ciężarów, lekka atletyka. Dlaczego 
nie ma chociażby kolarstwa, które było 
przecież chlubą LZS? 

– Zanim odpowiem na to pytanie, to spro-
stuję: kolarstwo nie było, a jest naszą chlubą. 
Co roku nasi sportowcy zdobywają medale 
w kolarstwie szosowym i torowym kobiet 
i mężczyzn. Biorąc pod uwagę wszystkie 
kategorie wiekowe, to te medale można 
liczyć w setkach. Do 2011 roku w programie 
igrzysk było 6-7 dyscyplin sportowych, w 
których rywalizowali wyczynowcy. Później 
ze względów finansowych ograniczyliśmy 
nieco program, ale szybko doszliśmy do 
wniosku, że bez sportu wyczynowego igrzy-
ska tracą swoją magię. Wprowadziliśmy 
więc do programu blok sportowy w kate-
goriach juniorskich, by pokazać naszą szko-
leniową moc i osiągnięcia. W wiodących 
klubach i ośrodkach szkolenia „sportowego 
fachu” uczą się setki młodych ludzi i wierzę 
głęboko, że są wśród nich przyszli mistrzo-
wie świata seniorów i medaliści olimpijscy. 
Oni właśnie będą mieli szansę pokazania się 
na siedleckich igrzyskach.

– W przeszłości potrafiliście łączyć 
ma so wość z wyczynem na najwyższym 
poziomie. Teraz jedno i drugie kuleje.

– Nie należy używać czasu przeszłego. 
Nadal łączymy masowość z wyczynem na 
najwyższym poziomie. Nasze stowarzy-
szenie liczy ponad 230 tysięcy członków. 
Jest więc największą organizacją sportową 
non profit w Polsce. W naszych klubach, 
a jest ich ponad 6700 przy 14 tysiącach 
wszystkich polskich klubów, sport czyn-
nie uprawia ponad 180 tysięcy osób, w 
tym 152 tysiące to młodzież do lat 18. Nie 
wszyscy z tych młodych ludzi zwiążą swoje 
życie ze sportem wyczynowym, ale mam 
nadzieję, że większość z nich zawsze będzie 
aktywna fizycznie. Jeśli chodzi o wyczyn, to 
lista medalistów mistrzostw Europy, świa-
ta i igrzysk olimpijskich wywodzących się 
z LZS jest bardzo długa. Wspomnę tylko 
mistrzów z ostatnich lat: Adama Małysza, 
Ka mila Stocha, Rafała Majkę, Wojciecha 
No  wi  ckiego, Monikę Michalik, Michała 

Kwiat   kow  skiego, Angelikę Cichocką, Ka mi-
lę Lićwinko, Pawła Fajdka. W tym roku 
za wodnicy z naszych klubów zdobyli już 
na mi strzo stwach Polski w różnych dyscy-
plinach i kategoriach wiekowych 850 medali. 

– Czy nie wydaje się Panu, że w polskim 
sporcie zbyt dużo zadań scedowano na 
samorządy, przez co nie ma spójnych, jed
nolitych zasad finansowania klubów?

– Generalnie na samorządy lokalne 
na kła da się coraz więcej zadań, a za nimi 
często nie idą pieniądze z budżetu państwa. 
Ze sportem bywa różnie. Są samorządy, 
które inwestują w sport, bo wiedzą, że pełni 
on ważną rolę społeczną i gospodarczą. Są 
jednak i takie, które żałują pieniędzy na 
aktywność fizyczną. Samorządy lokalne są 
naturalnym i strategicznym sojusznikiem 
Ludowych Zespołów Sportowych. Trudno 
natomiast ustalić jednolite zasady finanso-
wania klubów, bo różni są ich właściciele. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowa-
dziło, co prawda, program „Klub”, ale jest to 
kropla w morzu potrzeb. W rozwój sportu i 
klubów wciąż, niestety, mało zaangażowa-
nych jest dużych firm prywatnych. Daleko 
nam, na przykład, do Wielkiej Brytanii, 
gdzie kluby funkcjonują prawie wyłącznie 
dzięki prywatnym sponsorom.

– Nie brakuje opinii, że takie organiza
cje, jak Zrzeszenie LZS, to relikt przeszło
ści, który swoje dni ma już policzone?

– Przeczą temu dane, o których mówiłem 
wcześniej. Wiem, że niektórzy uważają nas 
za dinozaury, że najchętniej wymazaliby nas 
z historii, nie zważając, że zapisaliśmy w niej 
wiele rozdziałów. Jesteśmy dumni z naszej 
tradycji. Stworzyliśmy wspólnotę, wielką 
wielopokoleniową rodzinę, która zawsze, 
nawet w najtrudniejszych czasach, trzymała 
się razem. Razem, to nie znaczy przeciw 
komuś. Podkreślam: nie jesteśmy reliktem 
przeszłości. O naszej sile decydują wspa-
niali, bezinteresowni działacze. Zarówno ci 
starsi, jak i ci młodsi. Mamy sympatyków 
i przyjaciół, na których zawsze możemy 
liczyć. Nasze stowarzyszenie liczy sobie 72 
lata. Przeżyliśmy w swojej historii wiele 
różnych okresów „burz i naporów” i dziś nie 
zamierzamy zwijać sztandaru.

– Na koniec naszej rozmowy poruszę 
wątek osobisty. Czy znajduje Pan czas na 
gimnastykę, aktywną rekreację, turystykę?

– Jestem lekarzem i wiem, jaką rolę w 
życiu człowieka odgrywa aktywność fizycz-
na. Staram się zawsze znaleźć odrobinę 
czasu na sportowy relaks. Najczęściej gram 
w piłkę nożną, bo jest to najpopularniejsza 
dyscyplina w Polsce.

Rozmawiał: Mirosław Buczek

Potrafimy łączyć masowość z wyczynem  
na najwyższym poziomie

Rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem 
– przewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS
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Miasto Siedlce będzie gospodarzem Ogól-
no po lskich Igrzysk LZS po raz czwarty. W 
Siedl cach zorganizowano pierwsze igrzy
ska, które odbyły się w dniach 2930 sierp
nia 1997 roku w 7 dyscyplinach sporto-
wych (lekkoatletyka, zapasy, podnoszenie 
ciężarów, kolarstwo, tenis stołowy, pływanie, 
duathlon), w bloku rekreacyjnym i tu rys-
tyce. Patronat honorowy sprawował Ja ro
sław Kalinowski, ówczesny wicepremier i 
minister rolnictwa. Uczestniczyło w nich 
2565 osób ze wszystkich 49 województw. 
Zwyciężyło woj. olsztyńskie, przed szczeciń-
skim i siedleckim.

Wśród uczestników tych igrzysk znaj-
dziemy nazwiska znakomitych zawodników. 
W zapasach startowała 17-letnia Monika 
Michalik (Orlęta Trzciel), która w 2016 

roku została brązową medalistką olimpij-
ską oraz 18-letnia Edyta Witkowska (LKS 
Platan Borkowice), późniejsza mistrzyni 
świata i Europy w zapasach i sumo. W pod-
noszeniu ciężarów Beata Prei (LKS Grom 
Więcbork), która w kolejnych trzech latach 
(1998-2000) zdobyła brązowe medale ME. 
Na pomoście w Siedlcach dźwigali ciężary 
m.in.: Robert Dołęga (WLKS Siedlce), póź-
niejszy trzykrotny olimpijczyk i wicemistrz 
Europy (2000), Dariusz Osuch (LKS Znicz 
Biłgoraj), olimpijczyk z Barcelony (1992), 
dwukrotny medalista ME, Paweł Najdek 
(LKS Budowlani Nowy Tomyśl), cztero-
krotny medalista ME (2 srebra i 2 brązy). 
W tenisie stołowym startowała 14-letnia 
Monika Pietkiewicz (LUKS Stawiguda), 
później wielokrotna medalistka mistrzostw 
Polski i reprezentantka kraju. W lekkiej atle-
tyce Lidia Chojecka (WLKS Siedlce), mul-
timedalistka halowych mistrzostw świata i 
Europy (biegała na 1500 m i 3000 m), Paweł 
Czapiewski (LKS Lubusz Słubice), później-
szy brązowy medalista mistrzostw świata 
w biegu na 800 m, Krystyna Zabawska 
(KS Podlasie Białystok). I co najciekaw-
sze... 16-letni Tomasz Majewski (WMKS 
Płońsk), dwukrotny złoty medalista olimpij-
ski, dziś wiceprezes PZLA. 

Po raz drugi Siedlce były gospodarzem 
X jubileuszowych igrzysk, które odbyły 
się w dniach 2425 sierpnia 2006 roku 
w 6 dyscyplinach sportowych (lekkoatle-
tyka, zapasy, podnoszenie ciężarów, tenis 
stołowy, łucznictwo i kolarstwo szosowe), 
bloku rekreacyjnym, turystyce i bloku inte-
gracyjnym – udział wzięło 2096 osób ze 
wszystkich województw. Miały one wyjąt-
kową oprawę, bo Zrzeszenie LZS obchodzi-
ło 60-lecie istnienia, a gospodarz igrzysk – 
WLKS Siedlce-Iganie Nowe swoje 30-lecie. 
Patronat honorowy sprawował Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik, w uroczystości otwarcia igrzysk 
wziął udział ówczesny wicepremier śp. 
Andrzej Lepper. Wygrało woj. lubelskie, 
przed mazowieckim i dolnośląskim. 

I znowu na igrzyskowych arenach poja-
wiło się wielu znanych później sportowców. 
W kolarstwie szosowym wystartował Rafał 
Majka (WLKS Krakus Swoszowice), który 

XXI Ogólnopolskie Igrzyska LZS

Siedlce po raz czwarty

Nasze igrzyska będą rywalizacją zespo-
łów wojewódzkich, zapewne emocjonują-
cą, liczyć będziemy punkty, cieszyć się ze 
zwycięstw i niejednokrotnie płakać po po-
rażkach. Po powrocie do domu chwalić się 
sukcesami swoimi i kolegów. 

Na igrzyska przyjedzie ponad 1000 osób, 
będą wśród nich ci, którzy uprawiają sport 
wyczynowo i amatorsko. Na siedleckich are-
nach sportowych spotkają się starzy przyja-
ciele, ale – tego jesteśmy pewni – zawiążą się 
też nowe przyjaźnie. Wszak jesteśmy jedną 
wielką rodziną sportową, a Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS to największa impreza w całym 
roku, prawdziwe sportowe święto.

Organizatorami igrzysk są Krajowe 
Zrzeszenie LZS oraz WLKS Nowe Iganie 
i Mazowieckie Zrzeszenie LZS. Impreza 
uzyskała dofinansowanie z MSiT oraz Sa

morządu Województwa Mazowieckiego. 
Na szymi partnerami są: Powiat Siedlce, 
Urząd Miasta Siedlce i Gmina Siedlce. 

Sponsorem strategicznym jest PGE. Po-
zostali sponsorzy to: MPK Siedlce, PEC, 
PWiK, Strus, Warta SA, Mentor, Agro Instal, 
SM Siedlce, Ibis Style, Tęcza, Stalfa, Agencja 
Rozwoju Miasta Siedlce i ZUE Ryszard Bo-
ratyński. 

W tym roku głównie z powodów finan-
sowych (niestety coraz częściej używamy 
tego sformułowania), igrzyska będą nieco 
skromniejsze niż 5 czy 6 lat temu, choć już 
po raz drugi z rzędu wraca na igrzyskowe 
areny sport wyczynowy. 

W bloku sportowym zobaczymy młodych 
przedstawicieli podnoszenia ciężarów, zapa-
sów (styl wolny i klasyczny mężczyzn i za-
pasy kobiet), lekkiej atletyki i siatkówki pla-

żowej, w bloku rekreacyjnym rozegranych 
zostanie 6 konkurencji: piłka nożna 6-oso-
bowa, piłka siatkowa 3-osobowa, koszyków-
ka 3-osobowa, przeciąganie liny, wyciskanie 
odważnika – wszystkie konkurencje od-
dzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz czwórbój 
władz samorządowych (kręgle, strzelanie z 
wiatrówki, strzały na bramkę i rzuty lotką).

W bloku integracyjnym wystartują za-
wodnicy z niepełnosprawnością intelektual-
ną – mierzyć się będą w rzutach lotką, ringo 
i piłką, pokonają tor przeszkód, pobiegną na 
60 m, będą rzucać piłką lekarską i skakać w 
dal z miejsca. 

Odbędzie się także sztafeta niepodległo-
ściowa, konkurs wiedzy o 100-leciu niepod-
ległości i województwie mazowieckim.

Do zobaczenia na arenach sportowych w 
Siedlcach.

Siedlce 2018

W dniach 2325 sierpnia spotkamy się na arenach sportowych w zawsze gościnnych Siedlcach, by rywalizować o medale i puchary
i świetnie się bawić. Nasze tegoroczne igrzyska odbywają się w roku 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego odbędą się 
pod nazwą „Siła Niepodległej” i Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania 
Niepodległości. Dzięki przychylności Pana Prezydenta możemy używać logo tego wydarzenia.
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w czasówce był trzeci, a ze startu wspólne-
go czwarty. Biegi na 1500 i 800 m wygrała 
Barbara Niewiedział z LUKS Korfantów, 
późniejsza mistrzyni paraolimpijska, Jakub 
Krzewina reprezentujący wówczas LIUKS 
Kruszwica był 7. na 400 m – obecnie aktu-
alny halowy mistrz świata w sztafecie 4x400 
m, Paweł Fajdek reprezentujący wtedy 
Zielony Dąb Żarów w rzucie młotem zajął 2 
miejsce – dziś trzykrotny mistrz świata, dru-
gie miejsce w pchnięciu kulą zajął Michał 
Lićwinko, obecnie trener m.in. Kamili 
Lićwinko i Klaudii Kardasz. W łucznictwie 
startowali Rafał Dobrowolski (KS Stella 
Kielce), dwukrotny olimpijczyk i halowy 
wicemistrz świata i Karina Lipiarska (LKS 
Kmita Zabierzów), olimpijka z Rio, czołowa 
zawodniczka w kraju. Na pomoście można 
było oglądać Dominikę Misterską (WLKS 

Siedlce), późniejszą czterokrotną wicemi-
strzynię Europy seniorek.

Kolejne „siedleckie” igrzyska odbyły się 
w dniach 2527 sierpnia 2011 roku. Objęte 
były patronatem Prezydencji Polski w 
Radzie Unii Europejskiej. Jednak do końca 
nie było pewne czy się odbędą, gdyż po 
raz pierwszy w swojej historii Ministerstwo 
Sportu i Turystyki podzieliło okres ubiegania 
się o dofinansowanie imprez na półrocza. W 
ekspresowym tempie zorganizował je klub 
WLKS Siedlce Iganie Nowe przy pomocy 
miejscowych władz samorządowych. 

Igrzyska te odbyły się w roku 65lecia 
LZS i 35lecia WLKS Siedlce Nowe Iganie. 
Uroczystość otwarcia Igrzysk miała niezwy-
kle podniosły charakter. Ówczesny prze-
wodniczący Rady Głównej KZ LZS Roman 
Jagieliński, krótko przypomniał historię 

naszej organizacji, podkreślając, że mimo 
upływu czasu i zmieniających się warunków 
społeczno-politycznych nadal jesteśmy naj-
liczniejszą i najpopularniejszą organizacją 
sportową na wsi i w małych miasteczkach. 
Otrzymaliśmy też nowy sztandar, stary, 
który służył nam 48 lat był już nieco „sfa-
tygowany” i wymagał zmian zgodnych ze 
statutem. Sztandar poświęcił ks. kanonik 
Janusz Wolski. Pięciu osobom wręczono 
odznaczenia państwowe i resortowe.

W igrzyskach uczestniczyło ok. 1200 
osób. Ze względów finansowych po raz 
pier wszy w historii igrzysk zrezygnowa-
no z zawodów stricte sportowych, odby-
ły się tylko turnieje w grach zespołowych 

(ko szykówka, piłka ręczna i siatkówka ko -
biet i mężczyzn), które były jednocześnie 
mistrzostwami Zrzeszenia. Z tradycyjnymi 
dla igrzysk konkurencjami odbyły się bloki: 
rekreacyjny, turystyczny i integracyjny. Kla-
sy fikację punktową wygrało woj. łódzkie 
przed dolnośląskim i lubelskim.

Siedlce – miasto przyjazne

471 lat temu w środku lasów, między wi-
dłami rzek Liwca i Muchawki z małej wioski, 
wyrosło miasto Siedlce, które prawa miej-
skie otrzymało od króla Zygmunta Starego 
w 1547 roku. Przez setki lat było miastem 
prywatnym, największy rozkwit przeżyło, 
gdy właścicielami byli książęta Czartory-
scy – w XVIII wieku. Wtedy też powstały 
budowle, które dziś są cennymi zabytkami 
architektury. Na przełomie XIX i XX wieku 
miasto rosło dzięki linii kolejowej łączącej 
je Warszawą. W czasie II wojny światowej 
prawie 50% miasta legło w gruzach, zginę-
ło 14 tysięcy mieszkańców. Lata powojenne 
to okres mozolnej odbudowy. W 1975 roku 
Siedlce stały się stolicą województwa, od 
1999 r. są miastem na prawach powiatu w 
województwie mazowieckim. Dziś liczą nie-
spełna 80 tysięcy mieszkańców.

Gdy znajdziecie trochę wolnego czasu, 
warto pospacerować po mieście – zobaczyć 
Pałac Ogińskich (ul. Kościuszki), tuż obok 
park Aleksandria założony przez Aleksandrę 
Ogińską, dawny Ratusz (ul. Piłsudskiego), 
który wieńczy wieża, na której umieszczo-
no postać Atlasa dźwigającego ziemską kulę 
– mieszkańcy nazywają tę figurę „Jackiem” 
(wg legendy do rzeźby pozował koniuszy 
księżnej Aleksandry, który miał na imię Ja-
cek) czy siedlecką Katedrę – monumentalny 
neogotycki kościół, z charakterystycznymi 
wieżami. Warto też wiedzieć, że w tutejszym 
Muzeum Diecezjalnym znajduje się wyjąt-
kowy zabytek – obraz „Ekstaza św. Francisz-
ka” pędzla El Greco (1541-1614).
Miasto może się poszczycić bogatą ofertą 
kul turalną. Na tutejsze Zaduszki Jazzowe 
czy Festiwal Teatrów Ulicznych ściągają 

wi dzo wie z całego regionu. Dla włodarzy 
miasta ważny jest też sport. Zwolennicy 
ak ty wności fizycznej mają gdzie poszaleć – 
stadion miejski, hala sportowa, skateplaza, 
korty tenisowa, kryte lodowisko i najwięk-
sza ostatnio atrakcja Park Wodny, oddany 
do użytku w 2013 roku.

Symbolem miasta, jak na współczesne cza-
sy przystało, powoli staje się Galeria Siedlce 
– handlowe centrum regionu z po nad 140 
sklepami, kinem i fitness klubem.

XXI Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Siedlce 2018
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WLKS Siedlce – nowe Iganie

Klub jest organizatorem cyklicznych za -
wo  dów: mistrzostw powiatu w zapasach i 
podnoszeniu ciężarów, Mię dzy naro do we-
go Turnieju Zapa śni cze go im. Ta  de   usza i 
Zygmunta Strus, Mię dzy na ro dowego Tur-
nie ju im. Jana Ha w ry le wicza w Po d no sze niu 
Cię żarów, Mię dzynarodowego Turnieju im. 
Euge niusza Bryzka w Podno szeniu Cię  ża-
rów, Mię dzy narodowych Zawo dów Lekko-
atle ty cznych dla Szkół im. Hen ryka Ja ki-
miaka. Zor ga ni zował także wiele imprez 
krajowych w randze mistrzostw Polski. Od 
lat też organizuje na zlecenie KZ LZS naj-
ważniejsze imprezy Zrzeszenia.

WLKS Nowe Iganie od kilkunastu lat 
należy też do najsilniejszych klubów w spo-
rcie młodzieżowym w Polsce. Od 2000 roku, 
po każdym sezonie – z jednym wyjątkiem 
– zajmuje w krajowym współzawodnictwie 
miejsce w pierwszej „30” sklasyfikowanych 
klubów. 

Wszystko zaczęło się w 1976 roku, kiedy 
to dwóch działaczy Rady Wojewódzkiej 
Zrzeszenia LZS w Siedlcach – Marek Kom
polt i Zygmunt Waligórski – postanowiło 
zorganizować w mieście nowy klub, który 
stworzyłby warunki do rozwoju podno-
szenia ciężarów. Tak powstał LKS Siedlce, 
który 3 lata później zmienił nazwę na WLKS 
Siedlce. Na początku istniała tylko sekcja 
sztangistów, pod koniec lat 90. XX wieku 
dołączyły sztangistki. Najwięcej medali i 
splendoru przysporzyły klubowi właśnie 
one. Wśród nich: Aleksandra Klejnowska
Krzywańska, czterokrotna olimpijka, w 
2001 roku zdobyła dla klubu pierwszy złoty 
medal na MŚ seniorek, na ME seniorek 
zdobyła 4 złote medale, 2 srebrne i 4 brą-
zowe i Dominika MisterskaZasowska, 
czterokrotna mistrzyni Europy i dwukrotna 
wicemistrzyni świata juniorek. Duży wkład 
w rozwój szczególnie kobiecych ciężarów 
włożył trener Ryszard Soćko, od początku 
związany z klubem. Prowadził także od 
1995 roku narodową kadrę sztangistek i był 

szefem Centralnego Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich Kobiet w Siedlcach. W pracy 
pomagała mu żona Danuta Soćko. 

Najbardziej znani sztangiści WLKS to 
zapewne bracia Robert i Marcin Dołęgowie 
– Robert to dwukrotny olimpijczyk i dwu-
krotny wicemistrz Europy, Marcin – dwu-
krotny olimpijczyk, trzykrotny mistrz świata 
i mistrz Europy. Ich trenerem był Kazimierz 
Olszewski.

Najmłodsze pokolenie sekcji podnosze-
nia ciężarów to Martyna Mędza, mistrzy-
ni Europy juniorek, Magdalena Mędza i 
Wioleta Jastrzębska, młodzieżowe mistrzy-
nie Europy. Ich trenerem jest Dawid Ferty
kowski.

Sekcja lekkiej atletyki działa w klubie od 
1979 roku. Największe osiągnięcia w tej dys-
cyplinie wiążą się z osobą Lidii Chojeckiej. 
Pasmo sukcesów rozpoczęła w 1994 roku 
– złoty medal MP juniorów młodszych w 
biegu na 1000 m. Potem była trzykrotną 
brązową medalistką halowych mistrzostw 
świata i trzykrotną złotą medalistką halo-
wych mistrzostw Europy. Została uznana za 

najlepszą zawodniczkę w biegach średnich 
w historii. Przez lata jej szkoleniowcem był 
Janusz Maciejewski. Dziś ona sama jest tre-
nerką w macierzystym klubie.

Obecnie do czołowych lekkoatletów klubu 
należy Tomasz Jaszczuk, skoczek w dal, wice-
mistrz Europy juniorów i 5. zawodnik ostat-
nich ME seniorów w Berlinie. Największą 
nadzieją klubu jest Łukasz Niedziałek, 
zdo bywca złotego medalu na ME juniorów 
młodszych w chodzie na 10 km.

W 1985 roku w klubie powstała sekcja 
zapasów, jej twórcą był Andrzej Sitnik. W 
1999 roku do mężczyzn dołączyły kobiety i 
szybko postarały się o sukcesy – w 2005 roku 
sekcja okazała się najlepszą w kraju. Ich tre-
nerem jest Władysław Świętochowski. Do 
najlepszych zawodniczek tej sekcji nale-
żą: Sandra Pachnik, Katarzyna Zalewska, 
wicemistrzyni Europy juniorek, Iza Urban, 
brązowa medalista ME kadetek. Siedleckie 
zapaśniczki z powodzeniem startują też w 
sumo na imprezach krajowych i mistrzo-
stwach Europy.

Dzięki wieloletnim staraniom w 2012 
roku klub otworzył własną halę sporto-
wą. Oczy wiście za sukcesami zawodników 
i klubu stoi rzesza zaangażowanych i opera-
tywnych działaczy na czele z jego dyrekto-
rem Stefanem Długoszem, który pracuje w 
klubie od 39 lat. Prezesami klubu byli kolej-
no: Eugeniusz Trybuch, Marek Kompolt, 
Jan Borkowski, Szczepan Waszczuk, Jan 
Hawrylewicz, Andrzej Mateja, obecnie 
pracami Zarządu kieruje Adam Gabiński. 
Wieloletnimi działaczami WLKS są m.in.: 
Waldemar Spólnicki, Ma rek Czapski, 
Roman Garwacki, Janusz Krysiak, Piotr 
Nowak, Roman Fleger, Miro sław Sawicki, 
Stanisław Kaliński, Ryszard Boratyński.

To zacne grono potrafi dobrze współpra-
cować z samorządem lokalnym, związkami 
sportowymi oraz licznym gronem sponso-
rów. Wszystko to daje nadzieję na dalszy 
rozwój klubu i kolejne sukcesy.

Czterdzieści lat minęło... i więcej niż 
jeden dzień, bo dwa lata. WLKS Siedlce–
Iganie Nowe w 2016 roku obchodził 
40lecie swojego istnienia, a od jakiegoś 
czasu występuje pod nazwą WLKS Nowe 
Iganie. WLKS prowadzi działalność szko
leniową w sekcjach: podnoszenia ciężarów, 
lekkoatletycznej, zapasów i sumo.

W ciągu 42 lat istnienia reprezentanci 
WLKS zdobyli na mistrzostwach świata, 
Europy i Polski we wszystkich kategoriach 
wiekowych (od seniorów po młodzików) 
łącznie ponad 1000 medali.
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mazowieckie Zrzeszenie LZS

Po reformie administracyjnej kraju (1999) 
powstało województwo mazowieckie (naj-
większe w kraju), w którego skład weszło 6 
istniejących dotychczas województw: płoc-
kie, radomskie, ostrołęckie, siedleckie, sto-
łeczne warszawskie i ciechanowskie. Dlatego 
też w Mazowieckim Zrzeszeniu LZS istnieje 
podział na rejony (dawne województwa), 
które poprzez swoje rady powiatowe odpo-
wiadają za realizację programu uchwalone-
go na Zjeździe. 

Rada Wojewódzka Zrzeszenie organizuje 
eliminacje do ogólnopolskich imprez, takich 
jak „Piłkarska Kadra Czeka” czy „Złota 
Wieża” oraz mi s trzo stwa województwa: w 
tenisie stołowym, zapasach, kolarstwie prze-
łajowym, podnoszeniu ciężarów. Utarło się, 
że Wojewódzkie Igrzyska LZS organizuje 
Rada Powiatowa w Sierpcu – tegoroczne 
odbyły się w Goleszynie 17 czerwca, wzięło 
w nich udział ponad 150 osób. Wiele cie-
kawych imprez organizują zarządy gminne 
i powiatowe LZS. Odbywają się one dzięki 
pracy sporej rzeszy działaczy LZS, wymień-
my tylko niektórych: Stanisław Kaliński, 
Ka zi  mierz Sitkiewicz, Wojciech Szablewski, 
Ka  zi  mierz Sionka, Andrzej Nardowski, 
Wi k  tor Pikula, Piotr Kozera, Sebastian Mło -
daw  ski, Zygmunt Klepacki, Katarzyna Cho-
roś, Jolanta Grząba i wielu innych. 

We współzawodnictwie sportowym dzie ci 
i młodzieży, prowadzonym przez MSiT, w 
generalnej punktacji województw Kra jo-
wego Zrzeszenia za rok 2017, mazowiecka 
orga nizacja plasuje się na 3. miejscu. Dla 
wo je wództwa punktowało 45 klubów, a naj-
więcej punktów przyniosły: lekka atletyka, 
podnoszenie ciężarów i zapasy w stylu wol-
nym. We współzawodnictwie zrzeszenio-

wym, gdzie pod uwagę brane są wyniki w 
mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS, 
Mazowieckie Zrzeszenia LZS zajęło w 2017 
roku 5. miejsce.

Do klubów, które przynoszą Ma zo wie-
ckie mu Zrzeszeniu LZS najwięcej punktów 
we współzawodnictwie dzieci i młodzieży 
oraz rozgłos krajowy ze względu na osiągnię-
cia sportowców należą m.in.: WLKS Nowe 
Iganie, RLTL ZTE Radom, LKS Mazowsze 
Teresin, UOKLA Ostrołęka, MKS Durasan 
Płońsk, GLKS Nadarzyn, GKK Opty Ma zo-
wsze Grodzisk Mazowiecki, LUKS Trójka 
Piaseczno czy LKS Lotos Jabłonna. Na liście 
punktujących znalazły się też kluby piłkar-
skie, choć trudno znaleźć drużynę LZS w 
wyższej lidze niż IV, ale ligi powiatowe czy 
gminne są prawie wszędzie. Najprężniej 
działającym środowiskiem w tym sporcie 
jest niewątpliwie powiat garwoliński – dzia-
ła tu od 1999 roku wspomaga na przez 
sponsora Polargos Powiatowa Liga LZS – w 
zakończonym nie da wno sezonie grało w I 
lidze 10 drużyn LZS, a w II – 9 (grają prawie 
przez cały rok, bo jest też sezon halowy).

Najgłośniej ostatnio było na łamach prasy 
o RLTL ZTE Radom, którego lekkoatleci 
zdobywali medale na prestiżowym impre-
zach mistrzowskich. Byli to m.in.: Martyna 
Kotwiła (brąz na MŚ w biegu na 200 m i 
złoto na MP seniorów), Natalia Wosztyl 
(brąz na MP seniorów w biegu 400 m ppł), 
Jakub Smoliński (4. na MP seniorów na 
400 ppł), Dawid Żebrowski (młodzieżo-
wy mistrz Polski na 110 m ppł), Patryk 
Kozłowski (młodzieżowy wicemistrz Polski 
na 800 i 1500 m). W większości to juniorzy. 
Ich trenerami są Bożena Jadczak i Artur 
Bałasiński. Skoro jesteśmy przy lekkiej atle-
tyce, to warto wymienić inne mazowieckie 
kluby: MKS Durasan Płońsk (kiedyś sta-
wiali tu swoje pierwsze kroki pod okiem tre-
nera Witolda Suskiego – Tomasz Majewski 
i Piotr Małachowski, a klub nosił wtedy 
nazwę MKS Płońsk), OKLA Ostrołęka, 
czy MLKL Płock, gdzie trenuje 18-letnia 
Martyna Lewandowska, wicemistrzyni 
świata U18 w skoku wzwyż i brązowa meda-
listka MP seniorów.

Kolejny ważny klub na mapie Mazowsza 
to CLKS Mazovia Ciechanów, która sły-

nie z podnoszenia ciężarów. Najbardziej 
znanym jej zawodnikiem był oczywiście 
Ireneusz Paliński, złoty i brązowy medalista 
olimpijski. Hala sportowa, w której trenu-
ją zawodnicy CLKS nosi jego imię. Przez 
ponad 60 lat klub wychował wielu znako-
mitych zawodników, dziś trenerzy Marek 
Sachmaciński i Wojciech Gesek szkolą ich 
następców, a należą do nich – Wiktoria 
Wołk, Paulina i Milena Rutkowskie, Patryk 
Słowikowski, Piotr Poniedziałek i Patryk 
Bęben.

LKS Mazowsze Teresin to klub, który 
powstał w 1965 i na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat może pochwalić się sukcesami w 
łucznictwie i w zapasach w stylu wolnym. 
Największe odniosły znakomite łuczniczki 
Alicja CiskowskaMaciągowska (wicemi-
strzyni świata z 1981 r.) i Katarzyna Klata 
(brązowy medal na IO w 1996 roku, dziś 
trenerka w klubie). Obecnie w zapasach 
sukcesy odnoszą młodzi zawodnicy: Adrian 
Wagner, Konrad Króliczak, Rafał Paliński, 
Kamil Pałyska, Mariusz Zdanowski.

GLKS Nadarzyn to klubu z dużą tra-
dycją – istnieje od 1952 roku. Ma sekcje: 
piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, biegów 
i taekwondo. Ale najwięcej sukcesów przy-
sparza klubowi tenis stołowy. Niewiele osób 
pewnie wie, że niestety nieżyjący już znany 
piłkarz Stanisław Terlecki był prezesem 
GLKS Nadarzyn (1997-1999) i szkoleniow-
cem drużyny piłkarskiej seniorów do 2001 
roku. Wracając do pingponga, to trenerem 
w klubie jest znany kiedyś zawodnik, mistrz 
Polski Marcin Kusiński, a czołową zawod-
niczką jego córka Klaudia. Drużyna kobiet 
gra w ekstraklasie i I lidze, a mężczyzn w II 
i IV lidze.

Przewodniczącym Mazowieckiego Zrzeszenia LZS jest Piotr Zgorzelski. Rocznik 1963. Nauczyciel i polityk. Poseł obecnej kadencji 
Sejmu. Zastępcami przewodniczącego są: Józef Maciejczak, Sławomir Malanowski i Leszek Piórkowski, funkcję sekretarza pełni Paweł 
Tomaszewski, a skarbnika Stefan Długosz. Do mazowieckiego Zrzeszenia należy około 9400 osób (zrzeszonych w 283 jednostkach 
organizacyjnych – 277 to kluby, UKS i ULKS), 5,6 tysięcy nie przekroczyło 18 roku życia. Zrzeszenie organizuje corocznie ponad 
4500 imprez sportowych i turystycznych, w których uczestniczy ok. 238 tysięcy osób. Do wiodących dyscyplin sportu w mazowieckiej 
organizacji należą: lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, kolarstwo, zapasy, taekwondo ITF i olimpijskie, tenis stołowy. Najpopularniejsza 
jednak, jak wszędzie jest piłka nożna.
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W dniach 23 marca 2018 r. w Żerkowie 
odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrze
sze nia LZS w biegach przełajowych. W 
za wo dach udział wzięli przedstawiciele 34 
klubów z 8 województw. 

Zawodnicy i zawodniczki zmierzyli się w 
4 kategoriach wiekowych na dystansie od 
1500 m do 4000 m. Pod koniec zawodów 
zorganizowano również otwarty bieg dla 
dzieci na dystansie 1000 m. Trasy biegowe 
jak zwykle były znakomicie przygotowa-
ne, tre nerzy chwalili obsługę sędziowską 
(sę dzia główny Wiesław Sierpowski), a 
wszy scy bazę noclegową i wyżywienie. Przy 
tak dobrej organizacji (kierownik zawodów 
Wła dy sław Bierła) nawet mróz nie był groź-
ny – biegi odbywały się w przelotnej mżaw-
ce i niskiej temperaturze. 

Klasyfikację wojewódzką wygrało woj. 
wielkopolskie przed lubuskim i podla-
skim. W klasyfikacji klubowej zwycięży-
ło KS Podlasie Białystok, drugie miejsce 
zajął WMLKS Pomorze Stargard, a trze-
cie LKS OSiR Pleszew. Środki finansowe 
na przeprowadzenie imprezy pozyskano z 
Mi ni sterstwa Sportu i Turystyki, Urzę du 
Marszałkowskiego Województwa Wiel ko-

pol skiego w Poznaniu i Urzędu Miasta i 
Gmi ny w Żerkowie.

Medalistki mistrzostw w kategorii mło
dziczka: 1. Martyna Guzowska (LUKS Or -
kan Wrze śnia), 2. Małgorzata Karpiuk (KS 
Par kiet Haj nówka), 3. Nikola Kozłowska 
(LKS Or kan Ostrze szów).

Medaliści mistrzostw w kategorii mło
dzik: 1. Aleksander Szajrych (UKS Sprinter 
Słodków), 2. Dawid Bałosz (MLUKS Mo ka-
syn Płoty), 3. Łukasz Klimiuk (KS Parkiet 
Hajnówka).

Medalistki mistrzostw w kategorii junior
ka młodsza: 1. Paulina Kupc (LKS Omega 
Kle szczów), 2. Patrycja Wusiewicz (ZLKL 
Zie lona Góra), 3. Zuzanna Szczepaniak 
(LKS OSiR Pleszew).

Medaliści mistrzostw w kategorii junior 
młodszy: 1. Patryk Mnich (KS Podlasie 
Białystok/OSSM LZS), 2. Jakub Nalepa 
(MULKS Juvenia Głuchołazy), 3. Filip Grad 
(LKS OSiR Pleszew). 

Medalistki mistrzostw w kategorii junior
ka: 1. Justyna Jelska (KS Podlasie Białystok/
OSSM LZS), 2. Milena Sadowska (WMLKS 
Pomorze Stargard), 3. Diana Karpiuk (KS 
Podlasie Białystok/OSSM LZS).

Medaliści mistrzostw w kategorii junior: 
1. Marcel Chodura (LUKS Korfantów), 2. Jan 
Poczewski (PLKS Gwda Piła/OSSM LZS), 3. 
Łukasz Klapka (SL GKS Olsza Olszyna).

Medalistki mistrzostw w kategorii 
młodzieżowej K: 1. Malwina Dymek (KS 
Team Baryła Gorzów), 2. Barbara Skrzypko 
(KS Podlasie Białystok/OSSM LZS), 3. 
Aleksandra Wiktorczyk (WMLKS Pomorze 
Stargard).

Medaliści mistrzostw w kategorii 
młodzie żo wej M: 1. Nikodem Dworczak 
(WMLKS Po morze Stargard/OSSM LZS), 
2. Ma rek Rzemieniecki (KS Podlasie Bia-
łystok/OSSM LZS), 3. Michał Meger (ZLKL 
Zielona Góra).

W dniach 2829 kwietnia w Piotrkowie 
Trybunalskim odbyły się Mistrzostwa Kra
jowego Zrzeszenia LZS w Zapasach w stylu 
klasycznym. O medale rywalizowali mło
dzicy, kadeci i juniorzy/młodzieżowcy. W 
sumie ponad 170 zawodników. 

Gospodarze, AKS Piotrków Trybunalski, 
okazali się niezbyt gościnni – wygrali kla-
syfikację drużynową kadetów i juniorów/
mło dzieżowców, a łącznie we wszystkich 
ka te go riach wiekowych zdobyli 18 meda-
li. Piotr Stępień, dyrektor sportowy AKS 
Piotr ków Trybunalski tak skomentował su-
kces swoich zawodników: – Utrzymujemy 
wysoki poziom, jednocześnie wprowadzając 
nowych, młodszych i utalentowanych zawod-
ników. Dla kadetów najważniejszą imprezą w 
tym sezonie będzie majowa OOM, młodzicy 
jesienią będą walczyć o medale podczas mi-
strzostw Polski, a młodzieżowcy oprócz mi-
strzostw kraju w swojej kategorii wiekowej, 
powalczą również w Mistrzostwach Polski Se-
niorów. Wierzę w to, że podczas tych imprez 
nie będziemy tłem dla innych. I się nie pomy-
lił, jego zawodnicy w dalszej części sezonu, 
zdobyli medale na OOM, mistrzostwach 
Polski juniorów i seniorów.

W kategorii młodzik startowało 78 zawo-

dników z 15 klubów Zrzeszenia. Klasyfikację 
drużynową wygrał MLUKS Orlik Wierzbica 
przed KS Sobieski Poznań i AKS Piotrków 
Trybunalski, wojewódzką: łódzkie przed lu-
belskim i mazowieckim. 

Mistrzami Zrzeszenia wśród młodzików 
zostali: 35 kg – Mateusz Kułaj (KS Agros 
Zamość), 38 kg – Kacper Łukasik (JLKS 
Olimp Janów Lubelski), 41 kg – Piotr Drab 
(MLUKS Orlik Wierzbica), 44 kg – Maciej 
Szmyd (GLKS Orzeł Karolewo), 48 kg – Ni-
kodem Zawadzki (MLKS Sokół Lubawa), 52 
kg – Kamil Pieniak (KS Sobieski Poznań), 
57 kg – Krzysztof Szukała (KS Sobieski Po-
znań), 62 kg – Adam Fietz (MGLKS Orlę-
ta Trzciel), 68 kg – Mateusz Ciołek (MKS 
Cement Gryf Chełm), 75 kg – Olaf Ziętek 
(MLUKS Orlik Wierzbica), 85 kg – Jakub 
Lisek (MLUKS Orlik Wierzbica), 100 kg – 
Seweryn Nowak (MOSiR Grajewo).

W kategorii kadet rywalizowało 73 za-
wodników z 17 klubów. Klasyfikację dru-
żynową wygrał AKS Piotrków Trybunalski 
przed MLKS Agros Żary i MKS Cement 
Gryf Chełm, a wojewódzką: łódzkie przed 
lubuskim i lubelskim. 

Mistrzami Zrzeszenia w kategorii kadet 
zostali: 45 kg – Kacper Rek (AKS Piotrków 

Tryb.), 48 kg – Krystian Kurys (MLUKS 
Orlik Wierzbica), 51 kg – Dominik Szreder 
(MOSiR Grajewo), 55 kg – Grzegorz Hilde-
brand (MGLKS Orlęta Trzciel), 60 kg – Mar-
cin Sztanderski (AKS Piotrków Tryb., brąz 
na OOM), 65 kg – Igor Gmitrasiuk (AKS 
Piotrków Tryb., srebro na OOM), 71 kg – 
Kamil Nowak (MLKS Agros Żary/OSSM 
LZS), 80 kg – Kasjan Czubaszek (GLKS 
Orzeł Karolewo), 92 kg – Aleksander Pła-
tek (MLKS Agros Żary/OSSM LZS, mistrz 
OOM), 110 kg – Piotr Siwak (MLKS Agros 
Żary, srebro OOM).

Wśród zawodników, którzy na naszych 
mistrzostwach zdobyli srebrne medale w 
dalszej części sezonu Brajan Szreder (MO-
SiR Grajewo) został wicemistrzem OOM, 

B i e g i  P r z e ł a j o w e  Żerków 2018

Zapasy – styl klasyczny  Piotrków Trybunalski 2018
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Jak co roku był to przegląd tego, co pol-
skie ciężary mają najlepszego w katego-
rii młodzik oraz junior młodszy. Wyniki 
zawodniczek i zawodników potwierdziły 
dobrą pracę trenerów klubowych. Sypnęło 
rekordami Polski. W dalszej części sezonu 
zawodniczki i zawodnicy z naszych klubów 
również spisywali się świetnie.

W klasyfikacji łącznej mistrzostw najlep-
szy okazał się LKS Dobryszyce 78 pkt, przed 
LKS Budowlani Całus Nowy Tomyśl 76 pkt 
i LKS Znicz Biłgoraj 62 pkt. Klasyfikację 
województw wygrało lubelskie przed łódz-
kim i wielkopolskim.

Jako pierwsze do boju ruszyły dziewczę-
ta. I był to występ znakomity – pobito 10 
rekordów Polski. W kategorii wiekowej do 
lat 15 startowało 49 zawodniczek, najlepiej 
obsadzone były kategorie 48 kg – 11 zawod-
niczek i 58 kg – 8. 

Mistrzyniami Zrzeszenia U15 w po 
szcze gólnych wagach zostały: 44 kg Oli-
wia Drzazga (UMLKS Radomsko), 48 kg 
Małgorzata Myjak (LUKS Nowosądeczanin 
Muszyna), 53 kg Maria Połka (KS Promień 

Opalenica), 58 kg Karolina Kulik (LUKS 
Meyer Elbląg), 63 kg Monika Marach 
(MGLKS Tarpan Mrocza/OSSM LZS), 69 
kg Zuzanna Protokowicz (LKS Polwica 
Wierzbno), 75 kg Maria Karolak (KKS 
Włókniarz Konstantynów Łódzki), + 75 kg 
Wiktoria Grochowska (KS Klimat Łapy). 

W punktacji Sinclaira najbardziej warto-
ściowy rezultat uzyskała Monika Marach 
– 227,39 pkt.

Na mistrzostwa Europy U15 do Mediolanu 
pojechały 4 nasze zawodniczki – mistrzynie 
LZS – i wszystkie zdobyły medale: Monika 
Marach i Karolina Kulik złote, Maria Połka 
srebrny, a Małgorzata Myjak brązowy.

W kategorii wiekowej do lat 17 startowało 
55 zawodniczek, najlepiej obsadzone wagi 
to: 53 kg – 8 zawodniczek i 69 kg – 11.

Mistrzyniami Zrzeszenia U17 w poszcze
gólnych wagach zostały: 48 kg Klaudia 
Celińska-Mysław (WLKS Nowe Iganie/
OSSM LZS), 53 kg Monika Szymanek (LKS 
Dobryszyce), 58 kg Wiktoria Wołk (MGLKS 
Tarpan Mrocza/OSSM LZS), 63 kg Paulina 
Rutkowska (CLKS Mazovia Ciechanów), 

69 kg Klaudia Cicha (LKS Budowlani Całus 
Nowy Tomyśl/OSSM LZS), 75 kg Milena 
Rutkowska (CLKS Mazovia Ciechanów), 90 
kg Agnieszka Rak (LKS Znicz Biłgoraj), + 90 
kg Natalia Fota (KS Wisła Puławy). 

W punktacji Sinclaira najbardziej war-
tościowy wynik uzyskała Wiktoria Wołk 
– 243,40 pkt.

Na OOM nasze mistrzynie znowu biły 
re kor dy kraju i zdobywały medale. Zło-
te wywalczyły: Monika Szymanek, Wi kto-
r ia Wołk, Paulina Rutkowska, Milena Rut-
kow ska, Agnieszka Rak, srebro – Klau dia 
Celińska-Mysław i Natalia Fota. W sumie 
zawodniczki z klubów LZS zdobyły na 
OOM 18 medali. Na Mistrzostwa Europy 
do Mediolanu pojechało 8 naszych zawod-
niczek. Cztery z nich zdobyły medale – złoty 
Milena Rutkowska, srebrny Wiktoria Wołk, 
brązowe Agnieszka Rak i Oliwia Średzińska.

W kategorii wiekowej chłopców do lat 15 

Piotr Lewandowski (JLKS Olimp Janów 
Lubelski) zdobył brązowy medal OOM, a 
wśród brązowych medalistów Jan Chojnac-
ki (MGLKS Orlęta Trzciel) zdobył brąz na 
OOM podobnie jak Igor Shepetun (MKS 
Cement Gryf Chełm). Kamil Nowak (MLKS 
Agros Żary) i Aleksander Płatek startowali 
w Mistrzostwach Świata Kadetów w Zagrze-
biu, a Grzegorz Hildebrand (MGLKS Orlęta 
Trzciel) na ME młodzików.

W kategorii junior/młodzieżowiec starto-
wało 23 zawodników z 12 klubów. Klasyfi-
kację klubową wygrał AKS Piotrków Trybu-
nalski przed KS Sobieski Poznań i MLUKS 
Orlik Wierzbica, a wojewódzką łódzkie 
przed wielkopolskim i warmińsko-mazur-
skim. 

Mistrzami Zrzeszenie zostali: 60 kg – Ka-
rol Socha (AKS Piotrków Tryb./OSSM LZS, 
srebro na MP seniorów), 63 kg – Michał 
Twardowski (AKS Piotrków Tryb./OSSM 
LZS, brąz na MP juniorów), 67 kg – Łukasz 
Socha (AKS Piotrków Tryb./OSSM LZS, 
brąz na MP juniorów), 72 kg – Bartosz Skó-
ra (AKS Piotrków Tryb./OSMM LZS, srebro 
na MP seniorów), 77 kg – Mateusz Ułase-

wicz (KS Sobieski Poznań), 82 kg – Michał 
Tomaszewski (AKS Piotrków Tryb./OSSM 
LZS, srebro na MP seniorów), 87 kg – Piotr 
Wiśniewski (LUKS Warmia Lidzbark War-
miński), 97 kg – Jakub Antoszewski (KS 
Agros Zamość), 130 kg – Dawid Dryja (KS 
Sobieski Poznań). 

Wicemistrzowie LZS Dominik Waśko-
wicz i Michał Parsadanaszwili (obaj KS So-
bieski Poznań) – wywalczyli brązowy medal 
na MP juniorów.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i AKS Piotrków Trybunalski 
przy współpracy Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Łodzi, Urzędu Miasta Piotrków Try-
bunalski i Starostwa Powiatowego w Piotrko-
wie Trybunalskim. Impreza została dofinan-
sowana przez MSiT. Krajowe Zrzeszenie LZS 
na mistrzostwach reprezentował wiceprze-
wodniczący Rady Głównej Marek Mazur.

(Pełne wyniki mistrzostw na stronie internetowej 
KZ LZS)

M i s t r z o s t w a  K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S

Podnoszenie Ciężarów U15 i U17 Zamość 2018

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów dziewcząt i chłopców 
do lat 15 i 17 zgromadziły na starcie aż 253 zawodników i zawodniczek (104 dziewczęta 
i 149 chłopców) z 30 klubów reprezentujących 13 województw. Turniej odbył się 
w dniach 1013 maja w Zamościu.
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W dniach 2527 maja rozegrano Mi strzo
stwa Kra jo wego Zrzeszenia LZS w Ko lar
stwie Szosowym Juniorów „Złote Koło”, 
które były także XXXVI Ogólnopolskim 
Wyścigiem Kolarskim Juniorów — Dob
czyce 2018. Wyścig, jak i mistrzostwa LZS, 
składały się z czterech etapów. Wyścig ten 
uchodzi wśród trenerów i kolarzy za jeden z 
najtrudniejszych dla tej kategorii wiekowej. 
Najlepszym zawodnikiem tej czteroeta
pówki okazał się Damian Papierski z UKS 
Koźminianka Koźminek/OSSM LZS.

Na starcie pierwszego etapu stanęło 
100 młodych kolarzy z klubów naszego 
Zrzeszenia, a także kolarze z innych klu-
bów, w tym z zagranicy — Estonii, Rosji, 
Czech. Liczył on 80 km. Pierwszy linię mety 
minął Rosjanin Sergiej Bieljakow, trzeci na 
mecie ze stratą 48 s. zameldował się pierw-
szy z elzetesiaków Adrian Marzec z TKK 

Pacific Nestle Fitness/OSSM LZS, kolejny 
nasz zawodnik przyjechał na 5. miejscu i był 
to Paweł Kasprzyk z UKS Copernicus–SMS 
Toruń, a 9 sekund za nim Damian Papierski 
z UKS Koźminianka Koźminek/OSSM LZS.

Drugi etap to jazda indywidualna na czas 
na trasie 5 km. Pierwszy był Wiktor Richter, 
drugi Damian Papierski — obaj UKS Koź mi-
nianka Koźminek, a trzeci Kamil Ryszewski 
z UKS Copernicus–SMS Toruń. Zwycięzca 
uzyskał czas 8.03.27 — rekord mistrzostw 
LZS na tej trasie wynosi 7.27, a uzyskał go 
junior… Rafał Majka.

Trzeci etap liczył 72 km. Wygrał go 
Da mian Papierski, drugi był Kacper Wal
ko wiak z UKS Copernicus–SMS Toruń, 
a trzeci Piotr Mierzyński z KKS Gostyń/
OSSM LZS.

Czwarty etap liczył 110 km i był najtrud-
niejszy — kolarze przyjeżdżali w małych 
grupkach, a dojechało ich do mety tylko 58. 
Wygrał Damian Papierski przed Piotrem 
Gruszczyńskim z LKS POM–Spartherm 
Strzelce Krajeńskie i Marcinem Karczem 
WLKS Krakus–bbc Czaja i oni w takiej 
kolejności wygrali cały wyścig i zostali 
medalistami mistrzostw Zrzeszenia LZS.

Klasyfikację klubową wygrał WLKS Kra-
kus–bbc Czaja przed GKK Opty Mazowsze 
Gro dzisk Mazowiecki i UKS Copernicus–
SMS Toruń (startowali kolarze z 23 klubów 

LZS). Klasyfikację wojewódzką wygrało 
małopolskie przed wielkopolskim i mazo-
wieckim.

Organizatorami wyścigu byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Małopolskie Zrzeszenie 
LZS i WLKS Krakus. Współorganizatorami: 
Samorząd Województwa Małopolskiego, 
Starostwa Powiatu Limanowskiego i My śle-
ni ckiego, Urzędy Gmin: Raciechowice, 
Ła pa nów, Trzciana i Jodłownik oraz liczni 
spon sorzy. Mistrzostwa uzyskały dofinan-
sowanie MSiT.

Puchary i nagrody na zakończenie wy-
ścigu wręczali zwycięzcom m.in.: skar bnik 
Krajowego Zrzeszenia LZS Jacek Kucybała, 
sekretarz Ma ło polskiego Zrzeszenia LZS 
Józef Rogulski, prezes WLKS Krakus Jacek 
Koziarowski, wiceprezes PZKol Andrzej 
Domin i wójt gminy Raciechowice Marek 
Gabzdyl.

startowało 63 zawodników – najlepiej obsa-
dzone kategorie to 62 kg – 14 zawodników 
i 56 kg – 10.

Mistrzami Zrzeszenia U15 w poszcze
gólnych wagach zostali: 45 kg Klaudiusz 
Zoracki (GKS Zamek Gołańcz), 50 kg Mar-
cin Wiatrowicz (MGLKS Tarpan Mro cza/
OSSM LZS), 56 kg Hubert Tomczak (GKS 
Łokietek Brześć Kuj.), 62 kg Patryk Barański 
(LKS Dobryszyce), 69 kg Paweł Złotkowski 
(UOLKA Ostrów Maz.), 77 kg Marcin 
Szlachta (LKS Znicz Biłgoraj), 85 kg Damian 
Dmowski (WLKS Siedlce Iganie Nowe), +85 
kg Szymon Lisiak (LKS Budowlani Całus 
Nowy Tomyśl).

Na mistrzostwa Europy do Mediolanu 
pojechało 4 naszych młodzików. Patryk 
Barański zajął 9 miejsce, a Szymon Lisiak 
był 4.

W kategorii wiekowej do lat 17 startowało 

86 zawodników – najlepiej obsadzone kate-
gorie to: 69 kg – 15 zawodników i 77 kg – 14.

Mistrzami Zrzeszenia U17 zostali w 
poszcze gólnych kategoriach wagowych: 56 
kg Kacper Bogusz (GCK Kobylany), 62 
kg Martin Stasik (Budowlani Całus Nowy 
Tomyśl), 69 kg Arkadiusz Mocny (Bu do-
wlani Całus Nowy Tomyśl), 77 kg Michał 
Kościuk (MKS Unia Hrubieszów), 85 kg 
Daniel Kołecki (KS Ciechan Ciechanów), 94 
kg Szymon Trytek (KS Agros Zamość), 105 
kg Maciej Cios (LKS Znicz Biłgoraj), + 105 
kg Olaf Pasikowski (LKS Dobryszyce).

W klasyfikacji Sinclaira wśród młodzików 
najlepszy był Patryk Barański – 265,35 pkt, 
a wśród juniorów młodszych Martin Stasik 
– 345,24 pkt.

Na OOM nasi juniorzy młodsi wywalczyli 
18 medali. Wśród naszych mistrzów złote 
wywalczyli: Kacper Bogusz, Marcin Stasik, 

Michał Kościuk, zaś srebrne – Arkadiusz 
Mocny, Szymon Trytek, Maciej Cios i Olaf 
Pasikowski. Na mistrzostwa Europy do 
Mediolanu pojechało 3 naszych mistrzów 
– Martin Stasik był 9, Michał Kościuk i Olaf 
Pasikowski zajęli 6 miejsca.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i KS Agros Zamość, współ-
organizatorami: WZ LZS w Lublinie, Urząd 
Miasta Zamość, OSiR Zamość, Lubelski 
Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów. 
Mistrzostwa dofinansowało MSiT. Medale 
uczestnikom wręczali m.in.: wiceprzewod-
niczący KZ LZS Marek Mazur, prezes 
PZPC Mariusz Jędra, prezydent Zamościa 
Andrzej Wnuk, prezes LOZPC Zdzisław 
Żo łopa oraz prezes KS Agros Zamość Kon
rad Firek.

(Pełne wyniki mistrzostw na stronie internetowej 
KZ LZS)

K o l a r s t w o  S z o s o w e  –  J u n i o r   Dobczyce 2018
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W dniach 30 maja – 2 czerwca na tra
sach wokół Zamościa rozegrano 62. edycję 
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
„Orlików” Przyjaźni Polsko – Ukraińskiej 
im. płk Skopenko. W 5etapowym wyścigu 
wystartowało 78 kolarzy w kategorii orlik i 
junior. Pierwszy etap tego wyścigu był także 
Mistrzostwami Krajowego Zrzeszenia LZS 
dla orlików w jeździe ze startu współnego, 
podobnie jak etap trzeci, czyli jazda indywi-
dualna na czas. Cały wyścig wygrał Patryk 
Górecki (KS Pogoń Mostostal Puławy).

Pierwszy etap wokół Zamościa po sa-
motnym ataku wygrał Mariusz Gąsiorowski 
(ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz/OSSM 
LZS), drugi był Sebastian Matusiak (War-
mińsko – Mazurski Klub Sportowy Krismar 
Big Silvant Team), a trzeci Mikołaj Koniecz-
ny (Team Hurom). Mistrzem Zrzeszenia 
LZS orlików został Mariusz Gąsiorowski, 
wicemistrzem Sebastian Matusiak, a trzecie 
miejsce na podium zajął Wojciech Bystrzyc

ki (KK Tarnovia Tarnowo Podgórne/OSSM 
LZS), który ukończył etap na 6. miejscu.

O zwycięstwie na drugim etapie zadecy-
dował finisz z dużej grupy, który wygrał Sta-
nisław Aniołkowski (Team Hurom). Drugi 
był Dawid Burczak (KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne/OSSM LZS), a trzeci lider wyści-
gu Mariusz Gąsiorowski (ALKS Stal Ocetix 
Iglotex Grudziądz).

Jak się później okazało trzeci etap wyści-
gu – jazda indywidualna na czas – zdecydo-
wał o zwycięstwie w całym wyścigu. Kolarze 
mieli do pokonania 19 kilometrów. Najszyb-
szy okazał się Patryk Górecki (KS Pogoń 
Mostostal Puławy), który wyprzedził dru-
giego na mecie Mateusza Kostańskiego (KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne/OSSM LZS) 
o ponad 38 sekund! Trzecie miejsce zajął 
Wojciech Bystrzycki (KK Tarnovia Tarno-
wo Podgórne). I to są medaliści Mistrzostw 
Zrzeszenia LZS orlików w jeździe indywidu-
alnej na czas.

Na czwartym etapie o zwycięstwo walczyli 
ponownie sprinterzy i jeszcze raz najlepszy 
okazał się Stanisław Aniołkowski (Team Hu-
rom). Drugie miejsce zajął Mateusz Poma-
ski (KS Pogoń Mostostal Puławy II), a trze-
cie Mariusz Gąsiorowski (ALKS Stal Ocetix 
Iglotex Grudziądz).

Piąty i ostatni etap wygrał go Andrii Roz-
ghoniuk (Ukraina Tor). Kolejne miejsca za-
jęli Mariusz Gąsiorowski (ALKS Stal Ocetix 
Iglotex Grudziądz) i Mateusz Pomaski (KS 
Pogoń Mostostal Puławy). 

Taki przebieg ostatniego etapu ozna-
czał, że cały wyścig wygrał Patryk Górecki 
(KS Pogoń Mostostal Puławy), 14 sekund 
do zwycięzcy stracił Mariusz Gąsiorowski 
(ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz), a 41 
s. Wojciech Bystrzycki (KK Tarnovia Tarno-
wo Podgórne).

Klasyfikację drużynową wygrała ALKS 
Stal Ocetix Iglotex Grudziądz przed KK Tar-
novia Tarnowo Podgórne i KS Pogoń Mo-
stostal Puławy II.

Organizatorami wyścigu było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie, Ukraińska Federacja Ko-
larska oraz liczni partnerzy. Wyścig uzyskał 
dofinansowanie MSiT.

Od kilku już lat przyjęło się, że Mi
strzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w 
kolarstwie szosowym kobiet odbywają się 
w Darłowie i okolicach, a ich współorga
nizatorem jest KK BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska, jeden z najlepszych klubów w 
Polsce. Tak było i tym razem. Zawody od
były się w dniach 23 czerwca na szosie w 
Jarosławcu. Poprzedziło je Ogólnopolskie 
Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza 
Darłowa. W mistrzostwach LZS o medale 
walczyły juniorki młodsze oraz juniorki/
orliczki w wyścigu open, ale w ramach tego 

wielkiego kolarskiego święta ścigają się tak-
że żakinie i młodziczki, w tym zawodniczki 
z klubów spoza LZS i z zagranicy. W sumie 
w tym roku startowało ponad 220 zawodni-

czek. W mistrzostwach Zrzeszenia starto-
wało ponad 100 zawodniczek z 18 klubów, 
reprezentujących 10 województw.

O tytuł mistrzyni Zrzeszenia LZS w jeź-
dzie indywidualnej na czas w kategorii ju-
niorka młodsza walczyły 43 zawodniczki. 
Trasa wyścigu liczyła 10,2 km. Najlepsza 
okazała się Tamara Szalińska z UKS Ratusz 
Maszewo, druga była Olga Wankiewicz z 
UKS Copernicus–SMS Toruń/OSSM LZS, 
a trzecia Natalia Krześlak LSKK Bełchatów.

W jeździe na czas juniorek/orliczek o ty-
tuł mistrzowski walczyły 42 zawodniczki, 
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62. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Orlików ”  Przyjaźni Polsko – Ukraińskiej

Kol arst wo Szosowe Kobiet D a r Ł o w o  2 0 18
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Turniej odbył się w dniach 15-17 czerwca 
w Hali Widowiskowo-Sportowej im. An-
drzeja Grubby w Brzegu Dolnym. Sędzią 
głównym zawodów był Tomasz Wapiński. 
Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i LKS Odra Głoska przy 
współpracy partnerów HK-S Rokita i MKS 
Rokita w Brzegu Dolnym oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego we Wrocławiu, PZTS, Dolno-
śląskiego Zrzeszenia LZS, DOZTS w Wro-
cławiu. Mistrzostwa zostały dofinansowane 
przez MSiT. 

Klasyfikację klubową wygrała MLUKS 
Dwójka Rawa Mazowiecka przed UKS Doj-
lidy Białystok i LKTS Luboń, a wojewódzką 
wielkopolskie przed łódzkim i dolnoślą-
skim. Dla większości tenisistów stołowych 
tegoroczny mistrzowski sezon został zakoń-
czony. 

Do walki o tytuły mistrzowskie w katego-
rii młodziczek przystąpiły 22 zawodniczki. 
Pierwsze miejsce zajęła Karolina Podymna 
z UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie, dru-
gie jej koleżanka klubowa Paula Krysiń

ska, a trzecie Oliwia Gąsior z UKTS Sokół 
Orzesze. Wśród młodzików startowało 24 
zawodników. Tytuł mistrzowski wywalczył 
Marcel Błaszczyk z MLUKS Dwójka Rawa 
Mazowiecka, drugi był Damian Pyśk z 
LKTS Luboń, a trzeci Maksymilian Zawi
ślak z LKS Omega Kleszczów.

W kategorii wiekowej kadetek startowa-
ło 19 zawodniczek. Turniej wygrała Alek
sandra Jarkowska z UKS Dojlidy Białystok 
przed Zuzanną Sułek LKTS Luboń i Wik
torią Wrzosek z MLUKS Dwójka Rawa Ma-
zowiecka. 

Wśród kadetów wystartowało 28 zawod-
ników. Wygrał Maksymilian Miastkowski z 
KS Dekorglass Działdowo przed swoim ko-
legą klubowym Patrykiem Lewandowskim 
(brązowy medalista mistrzostw Polski), 
trzecie miejsce zajął Kuba Kwapiś z MLUKS 
Dwójka Rawa Mazowiecka (złoty medalista 
mistrzostw Polski).

Wśród juniorek walczyły 24 zawodniczki. 
Najlepsza okazała się Sandra Kozioł z UKS 
Dojlidy Białystok, drugie miejsce zajęła Zu

zanna Błażejewicz LUKS Chełmno (obie 
zawodniczki na mistrzostwach Polski upla-
sowały się na miejscach 5-8), a trzecie Julia 
Jackowska z UKS Dojlidy Białystok (OSSM 
LZS). Wśród juniorów startowało 26 zawod-
ników. Wygrał Kacper Petaś z MLKS Ostró-
dzianka Ostróda przed Krzysztofem Paw
łowskim z UKTS Sokół Orzesze, trzeci był 
Marcin Olszewski z UKS Dojlidy Białystok 
(OSSM LZS).

W kategorii młodzieżowiec wśród kobiet 
wygrała Paulina Stachecka z MLUKS Dwój-
ka Rawa Mazowiecka, druga była Joanna 
Maślak z GLKS Orlęta Czacz, a trzecia Kata
rzyna Hennig z LUKS Chełmno. Startowało 
11 zawodniczek. 

Wśród młodzieżowców najlepszy okazał 
się Jakub Polański z MLUKS Dwójka Rawa 
Mazowiecka, drugi był Krystian Kawiak 
z MLKS Ostródzianka Ostróda, a trzeci 
Krzysztof Katafiasz z LKS Tajfun Ostrów 
Wielkopolski. Startowało 18 zawodników.

dodajmy, że najlepsze w kraju. Ścigały się 
z czasem na 14 km trasie. Mistrzynią Zrze-
szenia LZS w tej kategorii wiekowej została 
Marta Jaskulska z KK BCM Nowatex Zie-
mia Darłowska/OSSM LZS, tytuł wicemi-
strzyni zdobyła jej koleżanka klubowa Daria 
Pikulik (OSSM LZS), a brązowy medal wy-
walczyła Nikol Płosaj z UKS Mróz Jedynka 
Kórnik/OSSM LZS.

Wyścig ze startu wspólnego dla juniorek 
młodszych liczył 53 km. Startowało 48 za-
wodniczek. Najlepiej z peletonu finiszowała 
Nikola Wielowska z LUKS JF Duet Gole-
niów/OSSM LZS, druga była Zuzanna Olej
niczak KKS Gostyń, a trzecia Olga Wankie
wicz z UKS Copernicus–SMS Toruń.

Z kolei juniorki/orliczki miały do prze-
jechania 84,8 km. Na starcie stanęły 53 za-
wodniczki – do mety dojechało ich 27. O 
tytuł na finiszu walczyły dwie znakomite ko-
larki Nikol Płosaj z UKS Mróz Jedynka Kór-

nik i Wiktoria Pikulik z KK BCM Nowatex 
Ziemia Darłowska – lepsza była ta pierwsza. 
Wyprzedziły one o 17 sekund kilka kolej-
nych zawodniczek – najlepiej z tej drugiej 
grupy finiszowała Katarzyna Brewińska z 
TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team.

Klasyfikację klubową wygrała KK BCM 
Nowatex Ziemia Darłowska przed UKS 
Mróz Jedynka Kórnik i TKK Pacific Nestle 
Fitness Cycling Team, a wojewódzką za-
chodniopomorskie przed wielkopolskim i 
kujawsko-pomorskim.

Partnerami KZ LZS i KK BCM Nowatex 
Ziemia Darłowska przy organizacji mis-
trzostw byli: Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego, Za-
chodniopomorskie Zrzeszenie LZS, Urzędy 
Gmin w Postominie i Darłowie, Urząd 
Miejski w Darłowie, Zachodniopomorski 
Związek Kolarski oraz sponsorzy. Impreza 
została dofinansowana przez MSiT.

Medale i dyplomy wręczali zawodniczkom 
m.in.: wicemarszałek województwa zachod-
niopomorskiego, przewodniczący Zachod-
niopomorskiego Zrzeszenia LZS Jarosław 
Rzepa, wiceprzewodniczący ZZ LZS Tomasz 
Paciejewski i prezes Zachodniopomorskiego 
Związku Kolarskiego Artur Szarycz.

Warto nadmienić, że nasze finalistki 
świetnie sobie radzą w dalszej części sezonu, 
m.in.: Marta Jaskulska wywalczyła brązowy 
medal na ME juniorów w jeździe indywidu-
alnej na czas, zdobyła tytuł mistrzyni Polski 
juniorek zarówno w jeździe indywidualnej 
na czas, jak i ze startu wspólnego. Nikol 
Płosaj i Daria Pikulik na MP zdobyły meda-
le w kategorii orliczek i seniorek. Na OOM 
(szosa) juniorki młodsze z naszych klubów 
potwierdziły swój prymat na krajowej are-
nie – medale zdobywały Tamara Szalińska, 
Nikola Wielowska, Olga Wankiewicz i Zu-
zanna Olejniczak.

Ponad 120 zawodników i zawodniczek z 57 klubów reprezentujących 12 województw, 
w tym wielu czołowych zawodników w kraju – medalistów mistrzostw Polski, zawodów 
Grand Prix Polski oraz reprezentantów na Mistrzostwa Europy juniorów i kadetów – 
rywalizowało w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym. 

Tenis Stołowy  Brzeg Dolny 2018 
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Na szczególne wyróżnienie zasługują 
następujący zawodnicy wśród U18: Jolanta 
Klimasz z UKS Achilles Leszno w rzucie 
młotem (60,04 m, rż), w tej samej konku-
rencji Paweł Misiaszek z LLKS Pomorze 
Stargard (73,69 m, rż), Małgorzata Maślak z 
ULKS Tychowo w rzucie oszczepem (53,87 
m rż i min. na ME), Monika Romaszko z 
KS Agros Zamość w biegu 100 pł (13,72 rż i 
min. ME), Gracjan Kozak z MKS Bolesłavia 
Bolesławiec (58,16 rż) i Wojciech Marok z 
UKS Orkan Środa Wlkp. (57,80) w rzucie 
dyskiem i Rafał Łupiński z KS Podlasie 
Białystok w biegu na 100 m (10,65 rż i mini-
num na ME). 

Z kolei wśród zawodników w kategorii 
U20 warto odnotować wyniki następują-
cych zawodników: Martyny Kotwiły z RLTL 
ZTE Radom (11,52 rż) i jej koleżanki klu-
bowej Natalii Wosztyl (11,84 rż) w biegu 
na 100 m, Patrycji Maciejewskiej z UKS 
Achilles Leszno w rzucie młotem (58,53), 
Szymona Krefta z LKS Ziemi Puckiej (46,69 
rż i min. ME) i Sebastiana Jakubowskiego 
z LKS Lubawa (47,41 rż) w biegu na 400 m, 
Antoniego Plichty z LKS Lubusz Słubice 
(10,60 rż) w biegu na 100 m, Dominika 
Mieczkowskiego z LKS Narew Kurpiewski 
Łomża (7,17 rż) w skoku w dal. 

Wśród młodzieżowców (U23) najwarto-
ścio w sze wyniki uzyskali: Wiktor San tkie
wicz z STS Pomerania Szczecinek w biegu 

110 pł – 14,08 (rż), Aleksandra Śmiech z 
KS Agros Zamość w rzucie młotem – 63,90, 
Marlena Gola z KS Podlasie Białystok na 200 
m – 24,01, Patryk Zygmunt z ULKS Uczniak 
Szprotawa w rzucie kulą – 15,72 (rż).

W sumie podczas mistrzostw rozegrano 
100 konkurencji, zanotowano 1500 osobo
startów. Punktację klubową wygrało z dużą 
przewagą KS Podlasie Białystok (270 pkt), 
przed UKS Orkan Środa Wlkp. (150 pkt) i 
KS Agros Zamość (105 pkt). Klasyfikację 
wojewódzką – wielkopolskie (619 pkt) przed 
pomorskim (359 pkt) i podlaskim (349 pkt).

Mistrzowie Krajowego 
Zrzeszenia LZS w kategorii 
junior młodszy (U18) 

Skok w dal K – Roksana Jędraszak (MKS 
Jedynka Jarocin); 100 m pł K – Monika 
Romaszko (KS Agros Zamość); 110 m pł 
M – Natan Frąckiewicz (STS Pomerania 
Szczecinek, rż); rzut młotem K – Jolanta 
Klimasz (UKS Achilles Leszno, rż); 100 m 
K – Nikola Tarnowska (MLKS Sokół Lubin, 
rż); 100 m M – Rafał Łupiński (KS Podlasie 
Białystok, rż); skok wzwyż M – Jakub Pająk 
(UKS Błyskawica Domaniewice); 400 
m K – Zuzanna Strzelewicz (LKS Vectra 
Włocławek, rż); 400 m M – Dawid Borowik 
(PLKS Gwda Piła, rż); rzut młotem M – 
Paweł Misiaszek (LLKS Pomorze Stargard, 
rż); 1500 m K – Zuzanna Latańska (MLKS 
Nadwiślanin Chełmno); 1500 m M – Łukasz 
Górski (ULKS Uczniak Szprotawa, rż); skok 
w dal M – Karol Wiśniewski (LUKS Start 
Nakło); skok wzwyż K – Roksana Poll (UKS 
Orkan Środa Wlkp, =rż); 1500 m przeszkody 
K – Aleksandra Styś (MKS Jedynka Jarocin); 
2000 m przeszkody M – Szymon Bodura 
(LKS Orkan Ostrzeszów, rż); rzut oszczepem 
K – Małgorzata Maślak (ULKS Tychowo, 
rż); 4x100 m K – KS Podlasie Białystok; 
4x100 m M – LIUKS Kruszwica; rzut oszcze-
pem M – Eryk Kołodziejczak (LUKS Start 
Nakło, rż); rzut dyskiem M – Gracjan Kozak 
(MKS Bolesłavia Bolesławiec, rż i min. na 
ME); 3000 m M – Filip Michalski (LKS 
Vectra Włocławek, rż); trójskok K – Julia 
Biernacka (GKS Wilga Garwolin, rż); 400 
m pł K – Alicja Kaczmarek (ALKS AJD 

Gorzów Wlkp., rż); pchnięcie kulą K – 1. 
Wiktoria Łuczak (KS Agros Zamość); 400 
m pł M – Robin Biliński (LUKS Podium 
Kup, rż); 200 m K – 1. Monika Romaszko 
(KS Agros Zamość, rż i min. ME); 200 m 
M – Krystian Zubel (LIUKS Kruszwica, 
rż); rzut dyskiem K – Martyna Radawiec 
(MKS Osa Zgorzelec, rż); 800 m K – Oliwia 

Sowa (MLUKS Tarnów); 800 m M – Jakub 
Struniawski (ULKS Talex Borzytuchom); 
trójskok M – 1. Julian Mikuśkiewicz (LUKS 
Namysłow, rż); pchnięcie kulą M – Wojciech 
Marok (UKS Orkan Środa Wlkp., min. ME); 
5000 m chód K – Julia Kowalska (LKS Vectra 
Włocławek); 10000 chód M – 1. Miłosz 
Oczoś (MLKS Nadwiślanin Chełmno).

Mistrzowie Krajowego 
Zrzeszenia LZS w kategorii 
junior (U20)

100 m pł K – Anna Kulpińska (UKS 
Or kan Środa Wlkp.); rzut młotem K 
– Pa try cja Maciejewska (UKS Achilles 
Leszno, min. ME); skok wzwyż M – Adrian 
Kordoński (LKS Fenix Słupsk); skok w dal 
K – Zuzanna Kaczmarek (LIUKS Kruszwica, 
rż); 110 m pł M – Olgierd Michniewski 
(RLTL ZTE Radom); 100 m K – Martyna 
Kotwiła (RLTL ZTE Radom, rż, min. ME); 
100 m M – Antoni Plichta (LKS Lubusz 
Słubice); rzut młotem M – Michał Mazur 
(KS Agros Zamość); 400 m K – Paulina 
Zielińska (MKS Agros Chełm, rż); 400 m 
M – Szymon Kreft (LKS Ziemi Puckiej Puck, 
rż i min. ME); 1500 m K – Milena Sadowska 
(WMLKS Pomorze Stargard); rzut oszcze-
pem K – Joanna Hajdrowska (RLTL ZTE 
Radom); 1500 m M – Daniel Kryzel (ULKS 
Talex Borzytuchom); 2000 m przeszkody 

M i s t r z o s t w a  K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S

Lekkoat le t y k a   Słubice 2018

W dniach 8–10 czerwca w Słubicach odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
juniorów, juniorów młodszych i młodzieżowców w lekkiej atletyce. Startowało ponad 800 
sportowców ze 112 klubów, reprezentujących 16 województw. Padło wiele świetnych wy
ników. Prowadzący zawody spikerzy Krzysztof Ptak i Piotr Kiedrowicz, co chwilę infor
mowali o nowych rekordach życiowych, uzyskanych minimach na ME, które padały na 
bieżni, skoczniach czy rzutniach.
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K – Natalia Siedlecka (LUKS MGOKSiR 
Korfantów); 2000 m przeszkody M – Paweł 
Krawczuk (LUKS MGOKSiR Korfantów); 
skok wzwyż K – Patrycja Adamczyk (KS 
Polonia Pasłęk); 4x100 m K – RLTL ZTE 
Radom; 4x100 m M – RLTL ZTE Radom; 
skok w dal M – Dominik Mieczkowski 
(LKS Narew Kurpiewski Łomża, rż); rzut 
oszczepem M – Oskar Trejgo (KS Podlasie 
Białystok); pchnięcie kulą K – Magda 
Sieńko (KS Podlasie Białystok); 3000 m M – 
Tomasz Kurowski (GKS Cartusia Kartuzy); 
rzut dyskiem M – Kornel Warszawski (LKS 
Orkan Ostrzeszów); 400 m pł K – Martyna 
Jankowska (UKS Orkan Środa Wlkp.); 400 
m pł M – Kacper Sobczak (MLKS Echo 
Twardogóra, rż); trójskok K – Marta Łada 
(UKS Siódemka Ostrołęka); 200 m K – 
Martyna Kotwiła (RLTL ZTE Radom, min. 
ME); pchnięcie kulą M – Kornel Warszawski 
(LKS Orkan Ostrzeszów); 200 m M – 
Szymon Kreft (LKS Ziemi Puckiej Puck, rż), 
2. Antoni Plichta (LKS Lubusz Słubice, rż); 
trójskok M – Dawid Krzemiński (RLTL ZTE 
Radom, rż); 800 m K – Beata Topka (ULKS 
Talex Borzytuchom); 800 m M – Marcel 
Chodura (LUKS MGOKSiR Korfantów); 
rzut dyskiem K – 1. Agnieszka Kulak (LKS 
Jantar Ustka).

Mistrzowie Krajowego 
Zrzeszenia LZS w kategorii 
młodzieżowiec (U23)

110 m pł M – Wiktor Santkiewicz (STS 
Po me rania Szczecinek, rż); 100 m pł K – 
Kinga Basińska (WMLKS Nadodrze Po wo-
dowo); rzut młotem K – Aleksandra Śmiech 
(KS Agros Zamość); skok wzwyż M – Jakub 
Moskal (KS Podlasie Białystok); 100 m M 
– Marcin Senk (UKS Orkan Środa Wlkp.); 
skok w dal K – Dominika Suszyńska (KS 
Podlasie Białystok); rzut młotem M – 
Marcin Kuźniarek (MKS Zduńska Wola); 

400 m K – Adriana Maniukiewicz (ALKS 
AJP Gorzów Wlkp.); 400 m M – Amadeusz 
Zdrojewski (MKS Jedynka Jarocin, rż); 
1500 m K – Malwina Dymek (KS Team 
Baryła Gorzów, rż); rzut oszczepem K – 
Kinga Nisztor (MLKL Płock); 1500 m M 
– Mateusz Kondej (GKS Wilga Garwolin); 
3000 m przeszkody M – Nikodem Dworczak 
(WMLKS Nadodrze Powodowo); skok w 
dal M – Patryk Ręgocki (UKS Cyprianka); 
rzut oszczepem M – Wiktor Mertka (UKS 
Cyprianka); 3000 m K – Milena Sadowska 
(WMLKS Pomorze Stargard, rż); pchnięcie 
kulą K – Joanna Szygoska (MLKL Płock); 
400 m pł K – Martyna Gierszewska (ZLKL 
Zielona Góra); 400 m pł M – Nikodem 
Wylęga (LKS Orkan Ostrzeszów); 5000 m 
M – Patryk Błaszczyk (LKS Jantar Ustka, rż); 
rzut dyskiem M – Patryk Zygmunt (ULKS 
Uczniak Szprotawa); trójskok K – Aleksandra 
Glapińska (MULKS Żeromski Sieradz); 
200 m K – 1. Marlena Gola (KS Podlasie 
Białystok); 200 m M – 1. Wiktor Santkiewicz 
(STS Pomerania Szczecinek, rż); trójskok 
M – Patryk Ręgocki (UKS Cyprianka); 800 
m K – Sandra Szpott (PLKS Gwda Piła, rż); 
pchnięcie kulą M – Patryk Zygmunt (ULKS 
Uczniak Szprotawa, rż); 800 m M – Marek 
Rzemieniecki (KS Podlasie Białystok); 4x400 
m K – KS Podlasie Białystok; 4x400 m M 
– LKS Lubawa; rzut dyskiem K – Izabela 
Mendyk (UKS Sokół Węgorzewo).

t t t

Gratulacje należą się także organizatorom 
bezpośrednim mistrzostw, czyli Lubuskiemu 
Zrzeszeniu LZS, klubowi LKS Lubusz Słubice 
i pracownikom SOSiR-u, którzy perfekcyj-
nie zorganizowali zawody, pozyskali także 
wsparcie wielu instytucji i firm. Mistrzostwa 
zostały dofinansowane przez MSiT.

W uroczystości otwarcia mistrzostw 
uczestniczyło wielu znamienitych gości, 
m.in: Robert Paluch, wicewojewoda lubuski 

i prezes LZLA, Marcin Jabłoński, starosta 
słubicki oraz Leopold Owsiak, wicestarosta, 
Tomasz Ciszewicz, burmistrz Słubic. Obecny 
był także Edward Czernik, wiceprezes LKS 
Lubusz Słubice, olimpijczyk z Tokio (1964) 
oraz gospodarze mistrzostw Jan Graliński – 
prezes Lubuskiego Zrzeszenia LZS i Ryszard 
Chustecki – prezes LKS Lubusz Słubice. 
Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentował Jan 
Zalewski – wiceprzewodniczący KZ LZS. 
Natomiast mistrzostwa podsumował i zakoń-
czył Krzysztof Piasek – sekretarz KZ LZS.

t t t

W dalszej części sezonu lekkoatletyczne-
go większość naszych medalistów udanie 
startowała na najważniejszych imprezach 
krajowych, wielu też reprezentowało Polskę 
na ME i MŚ. 

Dla kategorii U18 najważniejsza była 
OOM i ME w Gyor. Na OOM, która odbyła 
się na stadionie w Chorzowie, zawodni
cy z naszych klubów zdobyli 43 medale, 
m.in.: dwa złote medale w rzut dyskiem i 
pchnięcie kulą zdobył Wojciecha Marok, w 
tych samych konkurencjach Gracjan Kozak 
wywalczył srebro i brąz, zdobył też brązowy 
medal na ME w pchnięciu kulą, mistrzy-
nią OOM w biegu na 400 m ppł została 
Alicja Kaczmarek, wywalczyła też brązowy 
medal na ME, mistrzem OOM na 400 m 
ppł został Robin Biliński, w pchnięciu kulą 
złoto wywalczyła Wiktoria Łuczak. Brązowy 
medal zdobył na ME też nasz mistrz na 100 
m Rafał Łupiński w sztafecie szwedzkiej. W 
sumie w Gyor startowało 19 zawodników z 
klubów LZS. 

Dla zawodników w kategorii U20 najważ-
niejsze były MŚ w Tampere i krajowy czem-
pionat. W mistrzostwach Polski zawodnicy 
z klubów Zrzeszenia zdobyli 50 meda
li, wywalczyli je m.in.: Martyna Kotwiła, 
Kornel Warszawski, Joanna Hajdrowska, 
Mar tyna Lewandowska, Milena Sadowska, 
Agnie szka Kulak, Antoni Plichta i wielu 
innych. W MŚ startowało 19 naszych lek-
koatletów, najlepszy wynik osiągnęła 
Martyna Kotwiła, która na 200 m zdobyła 
brązowy medal, one też była wielką sensacją 
mistrzostw Polski seniorów, podczas któ-
rych zdobyła złoty medal na 200 m i pobiła 
rekord Polski juniorek, należący od 54 lat 
do śp. Ireny Szewińskiej, w mistrzostwach 
seniorów medale wywalczyli także: srebro 
w rzucie oszczepem Klaudia Maruszewska, 
brąz Natalia Wosztyl na 400 ppł, brąz w 
skoku wzwyż Martyna Lewandowska.
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29 lipca odbyła się w Orawce kolejna run-
da ogólnopolskich zawodów MTB Puchar 
Szlaku Solnego 2018. Kolarze walczyli o Pu-
char Wójta Gminy Jabłonka – były to także 
Mi strzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS. 
Or ga  ni zatorami zawodów byli Wójt Gminy 
Ja błon ka i Uczniowski Klub Sportowy Pod-
wilk. W zawodach wzięło udział 165 zawod-
ników (w tym jedna trzecia to zawodnicy 
z klubów LZS), którzy rywalizowali w róż-
nych kategoriach wiekowych na pięknie po-
łożonej trasie u stóp wyciągu narciarskiego.

W kategorii młodzików medalistami mi
strzostw KZ LZS zostali: 1. Brajan Świder 
(KS Luboń Skomielna Biała), 2. Benedykt 
Długosz (UKS Sokół Kęty), 3. Bartłomiej Ja-
nas (UKS Grupa Kolarska „Four Bike”). W 
kategorii młodziczek triumfowała Kinga 
Żur (KS Luboń Skomielna Biała), druga była 
Gabriela Rudka (UKS Grupa Kolarska „Four 
Bike”), a trzecia Weronika Chlebek (KS Lu-
boń Skomielna Biała). 

Wśród juniorek młodszych najlepsza 
była Agnieszka Tylka (KS Luboń Skomielna 
Biała), druga była Ewa Miłek (MGLKS Błę-
kitni Mexller Koziegłowy), a trzecia Sabina 
Wierzycka (KS Luboń Skomielna Biała). Mi
strzem Zrzeszenia LZS w kategorii junior 
młodszy został Dawid Lenart (UKS Sokół 
Kęty), drugi był Jakub Musialik (MGLKS 
Błękitni Mexller Koziegłowy), a trzeci Niko-
dem Mazur (UKS Zawojak). 

Wśród juniorów kolejność medalistów 
była następująca: 1. Maciej Biedrończyk, 
2. Jakub Orkisz (obaj (KS Luboń Skomielna 
Biała), 3. Patryk Piech (UKS Grupa Kolar-
ska „Four Bike”). Wśród juniorek tytuł mi
strzyni wywalczyła Maja Latawiec, druga 
była Julita Fira (obie KS Luboń Skomielna 
Biała), a trzecia Ewa Dymek (UKKS Imielin 
Team). 

Mistrzynią LZS w kategorii orliczek zo
stała Karolina Witek (LKK Start Tomaszów 
Mazowiecki). Wśród orlików najlepszy był 

Jarosław Żur (KS Luboń Skomielna Biała), 
drugie miejsce zajął Albert Hudyka (UKS 
Grupa Kolarska „Four Bike”), a trzecie Bar-
tosz Dziadkowiec (KS Luboń Skomielna 
Biała).

Klasyfikację klubową (startowało 9 klu-
bów) wygrał KS Luboń Skomielna Biała 
przed UKS Sokół Kęty i UKS Grupa Kolar-
ska „Four Bike”. Klasyfikację wojewódzką 
wygrało woj. małopolskie przed śląskim, 
łódzkim i kujawsko-pomorskim.

Puchary i medale wręczyli: wójt gminy 
Jabłonka Antoni Karlak, zastępca przewod-
niczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS 
Jacek Kucybała, sekretarz tego Zrzeszenia 
Józef Regulski, sołtys wsi Orawka Józef 
Kwaśnica.

W dniach 1516 czerwca na Jeziorze 
Wolsztyńskim odbyły się XVIII Otwarte 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
Juniorów i Młodzików w Kajakarstwie. 
Impreza zgromadziła ponad 420 zawodni
ków i zawodniczek, bo jednocześnie odby-
wały się Ogólnopolskie Regaty Dzieci o 
Puchar Ziemi Wolsztyńskiej. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS oraz UMKS Zryw Wolsztyn 
przy współpracy Burmistrza Wolsztyna, 
Po wia tu Wol sztyńskiego, Wielkopolskiego 
Zrze szenia LZS i PZ LZS w Wolsztynie. 
Mi strzo stwa dofinansowało MSiT. 

Uczestnikom dopisała pogoda i świetnie 
się bawili na perfekcyjnie zorganizowanej 
imprezie. W sumie w regatach startowali 
zawodnicy z 22 klubów, w tym 10 klubów 
Zrzeszenia LZS. W uroczystości otwarcia 
oraz wręczania medali zwycięzcom udział 
wzięli m.in.: starosta wolsztyński Piotr 
Krajewski, burmistrz Wolsztyna Wojciech 
Lis, prezes Wielkopolskiego Związku 
Kajakowego Ireneusz Pracharczyk. Krajowe 
Zrzeszenie LZS reprezentował, sekretarz 
Rady Głównej Krzysztof Piasek.

Medaliści mistrzostw w poszczególnych 
kategoriach wiekowych:

Juniorki: K-1 – 1. Laura Tomiak, 2. Urszula 
Słowińska, 3. Monika Ścipniak (UMKS 
Zryw Wolsztyn); K-2 – 1. L. Tomiak/U. Sło-
wiń ska, 2. Maria Wyrwińska/M. Ścipniak, 
3. Zu zanna Nowak/Wiktoria Nie borak 

(Zryw Wolsztyn); C-1 – 1. Anna Moskot 
(KS Victoria Sztum).

Juniorzy: K-1 – 1. Damian Liskowiak, 
2. Wi ktor Pie chocki (Zryw Wolsztyn); 
K-2 – 1. D. Liskowiak/W. Piechocki (Zryw 
Wol sztyn); C-1 – 1. Jakub Wojciechowski 
(UKS Koszałek Opałek Węgorzewo), 2. 
Ka mil Jesionkowski, 3. Konrad Drałus (KS 
Victoria Sztum); C-2 – 1. Konrad Drałus/K. 
Jesionkowski (KS Victoria Sztum), 2. 
Bartosz Walnicki/Jakub Wojciechowski 
(UKS Ko sza łek Opałek Węgorzewo).

Juniorzy młodsi: K-1 (2003) – 1. Krzysztof 
Burdajewicz (Zryw Wolsztyn), 2. Kacper 
Tra  czewski (KS Victoria Sztum), 3. Leon 
Wi ś nie w ski (UKS Błyskawica Rokietnica); 
K-1 (2002) – 1. Dominik Utrata (Zryw Wol-
sztyn), 2. Stanisław Wałach (Koszałek Opałek 
Węgorzewo), 3. Hubert Krupecki (UKS 
Pa mią tkowo); K-2 – 1. K. Burdajewicz/D. 
Utrata (Zryw Wolsztyn), 2. Tomasz Piszora/
Leon Wiśniewski (Błyskawica Rokietnica), 
3. Kacper Matyjaszczyk/Jonasz Chmura 
(MOSW Choszczno); C-1 – 1. Patryk 
Szram, 2. Ty moteusz Głuch, 3. Bartosz Wal-
nicki (Ko szałek Opałek Węgorzewo); C-2 
– 1. P. Szram/T. Głuch (Koszałek Opałek 
Węgorzewo).

Juniorki młodsze: K-1 – 1. Nikola Sita, 2. 
Katarzyna Skorupińska (Zryw Wolsztyn), 3. 
Emilia Marciniak (UKS Kajak Trzcianka); 
K-2 – 1. K. Skorupińska/N. Sita, 2. Zuzanna 
Żok/M. Ścipniak, 3. M. Koch/Zuzanna Żok 

(wszystkie UMKS Zryw Wolsztyn).
Młodzicy: K-1 (2004) – 1. Krzysztof Jokiel, 

2. Przemysław Kokociński (Zryw Wolsztyn), 
3. Bartłomiej Moszoński (KS Victoria 
Sztum); K-1 (2005) – 1. Karol Grześ (Kajak 
Trzcianka), 2. Jakub Runewicz (KS Victoria 
Sztum), 3. Franciszek Kupczyk (Błyskawica 
Rokietnica); K-2 – 1. K. Jokiel/P. Kokociński 
(Zryw Wolsztyn), 2. J. Runewicz/B. Mo szoń-
ski (KS Victoria Sztum), 3. Karol Grześ/
Adam Mo roz (Kajak Trzcianka).

Młodziczki: K-1 (2004) – 1. Julia Pie-
cho cka, 2. Magda Radna, 3. Aleksandra 
Dałkowska (Zryw Wolsztyn); K-1 (2005) 
– 1. Zuzanna Wojciechowska (Koszałek 
Opa łek Węgorzewo), 2. Amelia Getner – 
(Zryw Wolsztyn), 3. Majka Janowicz (Kajak 
Trzci anka); K-2 – 1. Julia Piechocka/Magda 
Radna, 2. Zofia Burdajewicz/Aleksandra 
Dałkowska, 3. Amelia Getner/ Julia Prządka 
– wszystkie UMKS Zryw Wolsztyn.

Bardzo dobrze spisali się zawodnicy 
UMKS Zryw Wolsztyn w mistrzostwach 
Polski młodzików – złoty medal wywalczył 
Krzysztof Jokiel, złoto wywalczyła osada K4 
2000 m, tytuł wicemistrzów Polski wywal-
czyli Krzysztof Jokiel i Przemek Kokociński 
(K2 2000 m) oraz Zofia Burdajewicz i 
Amelia Getner (K2 2000 m).
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Lekkoatletyka

W lekkiej atletyce (w tym biegi prze-
łajowe), w hali i na otwartym stadionie, 
nasi zawodnicy i zawodniczki wywalczyli 
245 medali mistrzostw Polski. Na halo-
wych mistrzostwach zdobyliśmy tych me -
dali 72, na otwartym stadionie 142, na 
mi strzo stwach w wielobojach i sztafetach 
17, w biegach przełajowych 14. W ślad za 
dobrą postawą na najważniejszych impre-
zach krajowych, idą sukcesy międzynaro-
dowe. Oto tylko kilka przykładów: złoty 
medal Wojciecha Nowickiego (KS Podlasie 
Białystok) i srebrny Pawła Fajdka (KS Agros 
Zamość) w rzucie młotem na Mistrzostwach 

Europy w Berlinie; brązowy medal Martyny 
Kotwiły (RLTL ZTE Radom) w biegu na 
200 m w Mistrzostwach Świata Juniorów 
w Tampere (w nagrodę pojechała na 
ME w Berlinie); brązowe medale na ME 
w Gyor U18 Klaudii Kazimierskiej (LKS 
Vectra Włocławek), Piotra Goździewicza 
(UKS 12 Kalisz) w pchnięciu kulą, Gracjana 
Kozaka (MKS Bolesłavia Bolesławiec) w 
rzucie dyskiem oraz Rafała Łupińskiego 
(KS Podlasie Białystok) i Jakuba Pająka 
(MKS Czechowiece-Dziedzice) w sztafecie 
szwedzkiej.

Zapasy

Łącznie w zapasach zawodnicy z naszych 
klubów zdobyli 209 medali mistrzostw 
Polski. Zawodnicy w stylu wolnym zdobyli 
ich 76, w stylu klasycznym – 53, w zapa-
sach kobiet – 80. Cieszą szczególnie medale 
najmłodszych zawodników zdobywane na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 
nasze dziewczęta zdobyły ich 32, wolniacy 
13, a klasycy 19. Największe sukcesy to: 
sre brny medal Magomedmurada Gadżijewa 
(AKS Piotrków Trybunalski) i brązowy Ro -

berta Barana (LKS Ceramik Krotoszyn) w 
stylu wolnym na Mistrzostwach Europy 
se niorów, brązowy Katarzyny Krawczyk 
(MKS Cement Gryf Chełm) na ME senio-
rek oraz złoty medal Oliwiera Skrzpczaka 
(Aka demia Zapasów Nowy Tomyśl)na ME 
młodzików w stylu klasycznym.

Kolarstwo

125 medali wywalczyli kolarze – zdoby-
wali je w kolarstwie przełajowym (12), szo-
sowym (29) i torowym (84). W tym ostat-
nim jesteśmy krajową i nie tylko potęgą 
– na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
kobiet i mężczyzn zawodnicy z naszych klu-
bów zdobyli 63 medale, a na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży Śląsk 2018 – 21. 
Świetnie spisali się nasi zawodnicy na OOM 
w kolarstwie szosowym zdobywając wszyst-
kie medale. Z sukcesów międzynarodowych 
należy podkreślić, brązowy medal ME w 
jeździe indywidualnej na czas, najlepszej w 
tym sezonie kolarki wśród juniorek, Marty 
Jaskulskiej (KK BCM Ziemia Darłowska 
Darłowo). Zdobyła ona także dwa złote 
medale MP na szosie.

Łucznictwo

Łucznicy z naszych klubów mogą się 
po chwalić 118 medalami zdobytymi w hali 
i na otwartych torach. Najwięcej medali, 
bo 26, zdobyli na Halowych Mistrzostwach 
Polski juniorów młodszych, juniorzy i mło-
dzieżowcy zdobyli na hali 24 medale, senio-
rzy 17, a młodzicy 13. Na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży było tych medali 12, 
na mistrzostwach Polski młodzieżowców 
17, na MP juniorów 9. Cze kają nas jesz-
cze mistrzostwa seniorów. Spektakularnych 
sukcesów na arenie międzynarodowej na 
razie brak.

Podnoszenie ciężarów

100 medale to bilans naszych zawodników 
na mistrzostwach kraju w podnoszeniu cię-
żarów. Najwięcej, 38, wywalczyli na OOM, 
36 medali na MP zdobyli juniorzy i junior-
ki, a 26 młodzieżowcy. Największe sukcesy 
międzynarodo we to srebrny medal Kacpra 
Kłosa (MGLKS Tarpan Mrocza) i brązowy 

Patrycji Pie cho wiak (LKS Budowlani Całus 
Nowy Tomyśl) na ME seniorów i 9 meda-
li naszych zawodników na Mistrzostwach 
Europy U15 i U17.

Tenis Stołowy

Bilans tenisistów stołowych to 29 medali 
mistrzowskich. Najwięcej, bo 12 zdobyli 
zawodnicy z naszych klubów na OOM, 8 
medali wywalczyli młodzieżowcy, 6 juniorzy 
i 3 seniorki – zawodniczki GLKS Nadarzyn 
Paulina Krzysiek i Klaudia Kusińska. 
Sukcesów międzynarodowych jednak brak. 

Narciarstwo klasyczne

W narciarstwie klasycznym zawodnicy 
z naszych klubów zdobyli 66 medali – w 
biegach narciarskich 42, w skokach – 15 i w 
kombinacji norweskiej – 9. W tegorocznym 
sezonie zimowym w skokach objawił się 
nowy talent – Tomasz Pilch (WSS Wisła w 
Wiśle), który zajął 4 miejsce na MŚ junio-
rów. Warto też zaznaczyć, że w powołanej na 
ten sezon kadrze B w skokach narciarskich 
większość stanowią zawodnicy z naszych 
klubów. Kobiecą kadrą narciarek opiekuje 
się Justyna Kowalczyk, która „pod swoje 
skrzydła” wzięła 6 zawodniczek z naszych 
klubów (8 to cała kadra).

  

Pewnie spokojnie moglibyśmy w tytu-
le tego tekstu podać liczbę „ponad 1000”, 
bowiem medale mistrzostw Polski zdoby-
wali zawodnicy z naszych klubów także 
w innych sportach, m.in.: w badmintonie, 
sumo, boksie, kickboxingu, kajakarstwie 
klasycznym, jeździectwie, szachach, karate, 
kickboxingu, sumo, a nawet w pływaniu 
(Paweł Juraszek i Karolina Jurczyk z MKS 9 
Dzierżoniów).

Mamy już 892 medale mistrzostw Polski 
w dyscyplinach wiodących w Zrzeszeniu

Do 15 sierpnia 2018 roku, zawodnicy z klubów Zrzeszenia LZS na najważniejszych zawodach krajowych (mistrzostwach Polski) w tzw. 
sportach wiodących w naszym stowarzyszeniu (lekkiej atletyce, łucznictwie, kolarstwie, podnoszeniu ciężarów, zapasach, narciarstwie 
klasycznym i tenisie stołowym) zdobyli łącznie 892 medale! To nie koniec, bo w niektórych dyscyplinach nie odbyły się jeszcze czempio
naty w kilku kategoriach wiekowych. Medale te świadczą, że doskonalony przez lata nasz system szkolenia sprawdza się po raz kolejny. 
Dzięki wysokiemu poziomowi sportowemu zawodnicy z klubów Krajowego Zrzeszenia LZS powoływani są do reprezentacji Polski, 
uczestniczą w mistrzostwach świata i Europy, jeżdżą na wielkie międzynarodowe turniej, rozgrywki pucharowe.
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W turnieju rozegrano 35 meczów, strze-
lono 111 bramek (średnia nieco ponad 3 
bramki na mecz).

Na początku utworzono cztery grupy roz-
grywkowe – poszczególne grupy wygrały 
następujące zespoły: LKS Zatorzanka Zator, 
MKS Wkra Żuromin, KS Beniaminek 
03 Starogard Gdański i LKS Ceramika 
Opoczno. Następny etap rozegrano pucha-
rowo.

W walce o finał w pierwszym meczu 
LKS Za to rzanka Zator (woj. małopolskie) 
spotkała się z SPN Szamotuły (woj. wielko-

polskie) i przegrała 0:1. W drugim meczu 
o występ w finale starły się drużyny LKS 
Ceramika Opoczno i KS Beniaminek 03 
Starogard Gdański – górą była drużyna 
z woj. łódzkiego (1:0). Tak więc w walce 
o trzecie miejsce w turnieju spotkały się 
LKS Zatorzanka Zatorze i Beniaminek 03 
Starogard Gdański – wynik meczu to 2:1 
dla drużyny z Pomorza. 

W wielkim finale spotkały się drużyny 
LKS Ceramika Opoczno i SPN Szamotuły. 
Piłkarze z woj. łódzkiego wiedzą jak smaku-
ją medale – w ubiegłym roku zajęli drugie 
miejsce, w 2016 wygrali turniej. W meczu 
finałowym spisali się świetnie wygrywając 
3:0 z przeciwnikiem z Wielkopolski. Trener 
SPN Szamotuły przyznał, że wygrał lepszy 
zespół, choć dodał że w jego drużynie zabra-
kło kilku czołowych zawodników z rocznika 
2003, którzy w tym samym czasie uczestni-
czyli na turnieju we Wrocławiu.

Organizatorem turnieju było Krajowe 
Zrze  szenie LZS przy współpracy Woje-

wódz  kiego Zrzeszenia LZS w Lublinie oraz 
Powiatowego i Miejskiego Zrzeszenia LZS 
w Zamościu. Partnerami i sponsorami byli: 
Urząd Marszałkowski w Lublinie, Urząd 
Miasta Zamość i PZPN. Finał centralny 
otrzymał dofinansowanie z MSiT. 

W uroczystości otwarcia i zamknięcia 
turnieju uczestniczyli wiceprzewodniczący 
Krajowego Zrzeszenia LZS Marek Mazur 
i Józef Poterucha, gospodarz imprezy oraz 
Jerzy Bojko, członek Zarządu Lubelskiego 
Związku Piłki Nożnej i Artur Koperwas, 
specjalista ds. rozwoju piłki amatorskiej 
LZPN.

W dniach 36 lipca w Zamościu odbył się 34. Ogólnopolski Turniej LZS Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza, 
który był także mistrzostwami LZS chłopców do lat 15. Patronem honorowym turnieju był Polski Związek Piłki Nożnej. Startowało 
w nim 14 drużyn, swoich przedstawicieli nie przysłały woj. zachodniopomorskie i lubuskie. Turniej wygrał LKS Ceramika Opoczno 
(woj. łódzkie), drugie miejsce zajęła drużyna Szkółka Piłki Nożnej Szamotuły (woj. wielkopolskie), a trzecie KS Beniaminek 03 
Starogard Gdański (woj. pomorskie). Najlepszym strzelcem i zawodnikiem turnieju był Kacper Panfil z „Ceramiki”, najlepszym bram
karzem Zachariasz Tomczyk z SPN Szamotuły. 

34.  Ogólnopolski Turniej Chłopców LZS „Piłkarska Kadra Czeka” 
 im. Stanisława Tymowicza Zamość 2018

Triumfuje LKS Cer a mika Opoczno

1. LKS Ceramika Opoczno (woj. łódzkie)
2. SPN Szamotuły (woj. wielkopolskie)
3. KS Beniaminek 03 Starogard Gdański (woj. pomorskie)
4. LKS Zatorzanka Zator (woj. małopolskie)
5. LKS Izdebki (woj. podkarpackie)
6. MKS Wkra Żuromin (woj. mazowieckie)
7. UKS Fala Świekatowo (woj. kujawsko-pomorskie)

 8. GP-SP Ludwin (woj. lubelskie)
 9. KS Olimpia Truskolasy (woj. śląskie)
10. MKS Odra Ścinawa (woj. dolnośląskie)
11. MULKS Tułowice (woj. opolskie)
12. LKS Promień Mońki (woj. podlaskie)
13. MLKS Czarni Olecko (woj. warmińsko-mazurskie)
14. SP Pacanów (woj. świętokrzyskie)

18. Ogólnopolski Turniej Dziewcząt LZS „Piłkarska Kadra Czeka” Siedlce 2018

KKPK Medyk Konin znowu na jlepszy
W dniach 19-20 lipca na boiskach ARMS 

w Siedlcach odbył się finał centralny XVIII 
Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt 
„Piłkarska Kadra Czeka”. Turniej objęty był 
patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej 
i Prezydenta Miasta Siedlce. Organizatora-
mi zawodów byli Krajowe Zrzeszenie LZS i 
WLKS Nowe Iganie, partnerami: Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, Powiat Sie-
dlecki, Urząd Gminy Siedlce i Agen cja Roz-
woju Miasta Siedlce. Turniej do fi nan so wało 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. W turnieju 
rywalizowało niestety tylko 6 zespołów, naj-
mniej w historii tej imprezy. Turniej po raz 
7 z rzędu, a po raz 11 w historii wygrała 
drużyna z Wielkopolski – KKPK Medyk 
Konin.

W uroczystym otwarciu turnieju uczest-
niczyli m.in.: przedstawiciele klubu WLKS 
Siedlce Iganie Nowe – prezes Adam Gabiń
ski, wiceprezes Stefan Waszczuk, prezydent 
Siedlec Wojciech Kudelski i wiceprezydent 

Piotr Niewiadomski, a Gminę Siedlce re-
prezentował zastępca wójta Jan Osiej. Obec-
ny był także główny organizator ze strony 
klubu, dyrektor Stefan Długosz.

W turnieju rozegrano 11 spotkań, strzelo-
no 49 bramek (w tym 13 karnych), tylko dwa 
mecze zakończyły się remisami. 

Zespoły podzielono w drodze losowania 
na dwie grupy. Grupę pierwszą wygrała 
Astoria Szczerców pokonując Ziemię Lu-
bińską 3:0 i Potok Sitno 3:1. Drugie miejsce 
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zajął Potok Sitno, który pokonał drużynę 
Zie mia Lubińska 4:0.

W drugiej grupie grał KKPK Medyk Ko-
nin, LUKS Wisła Nowy Korczyn i KTS-K 
GOSRiT Luzino. W pierwszym meczu Wisła 
zre misowała 0:0 z Luzinem, w drugim Me-
dyk pokonał Wisłę 3:0. Luzino musiało wy-
grać z Medykiem by „pozostać w grze”. – To 
spotkanie z pewnością zapamiętamy na długo 
– napisali na stronie internetowej Luzina. – 
Byłby to najlepszy występ podopiecznych tre-
nera Sylwestra Piątka na turnieju, gdyby nie 
ostatnie koszmarne 4 minuty. Niestety mecz 
zakończył się wynikiem 0:3.

O kolejności w tej grupie miały zadecy-
dować rzuty karne między Luzinem i No-
wym Korczynem. Wygrał je Nowy Korczyn. 
W efekcie KTS-K GOSRiT Luzino grało o 
5 miejsce z mistrzem woj. dolnośląskiego 
LUKS Ziemia Lubińska. Pech z serii „rzuty 
karne” dalej nie opuszczał piłkarek z Pomo-
rza – ich mecz z Ziemią Lubińską zakończył 

się remisem 1:1, i znowu decydowały „kar-
niaki” – luzinianki przegrały w nich 4:3.

W pierwszym półfinale spotkały się dru-
żyny LKS Astoria Szczerców i LUKS Wisła 
Nowy Korczyn. Dziewczęta z woj. łódzkiego 
panowały niepodzielnie, wygrały aż 8:0. W 
drugim półfinale zmierzył się Medyk Konin 
z GLKS Potok Sitno – bez wysiłku 5:0 dla 
„Medyczek”.

Tak więc o trzecie miejsce walczył Po-
tok Sitno z Wisłą Nowy Korczyn – wygrały 
dziewczęta z woj. lubelskiego 2:0. W finale 
KKPK Medyk Konin pokonał 2:0 LKS Asto-
rię Szczerców.

Najwięcej bramek w turnieju zdobyła Wi
kto ria Kaczmarek z Astorii Szczerców. Naj-
aktywniejszą zawodniczką wybrano Barbarę 
Masapust z tego samego klubu. Najlepszą 
bram karką została Nikola Kankowska z 
KTS-K GOSRiT Luzino, natomiast za MVP 
uzna no Oliwię Jaśniak z Medyka Konin.

Zawodniczkom na uroczystości zamknię-

cia turnieju medale, puchary i nagrody wrę-
czali m.in.: Marek Mazur, wiceprzewodni-
czący KZ LZS, Michał Dziubak, dyrektor 
Biura KZ LZS, Mirosław Krusiewicz, dy-
rektor Departamentu Edukacji Publicznej 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego, Adam Gabiński, 
prezes WLKS Nowe Iganie, zastępca wójta 
Gminy Siedlce Jan Osiej.

7.  Ogólnopolski Turniej LZS Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” 
im. Marka Procyszyna Zamość 2018

SPN Sza motuły na Na jwyższym Podium
Turniej chłopców odbył się 811 lipca w 

Zamościu. Patronem honorowym turnie
ju był Polski Związek Piłki Nożnej. Star
to wało w nim 9 drużyn. Turniej wygrał 
SPN Szamotuły (woj. wielkopolskie), drugie 
miejsce zajęła drużyna GKS Ogniwo Wierz-
bica (woj. lubelskie), a trzecie GOSRiT Lu zi-
no (woj. pomorskie). Najlepszym strzelcem 
i MVP turnieju był Jan Mierzwa (SPN Sza-
motuły), a bramkarzem Jakub Kar czew ski 
(GOSRiT Luzino).

Na odprawie technicznej dokonano loso-
wania drużyn do dwóch grup – ustalono 
także, że drużyna która zajmie w grupie 
liczącej 5 zespołów ostatnie miejsce, nie 
będzie dalej grała w turnieju. Tą drużyną 
okazał się ZSP Korfantów (woj. opolskie). 
Kolejny etap rozgrywek odbył się systemem 
pucharowym.

W pierwszym półfinale spotkały się 
drużyny GOSRIT Luzino i GKS Ogniwo 
Wierzbica. W swojej grupie gospoda-
rze zajęli drugie miejsce. Z kolei GOSRIT 
Luzino grając w grupie, gdzie były tylko 
cztery drużyny, uplasował się na pierwszym 
miejscu. W półfinale lepsi byli piłkarze z 
woj. lubelskiego – GKS Ogniwo Wierzbica 
– GOSRIT Luzino 3:2. 

O pechu może mówić Orbita Bukowno, 
która podobnie jak rok temu przegrała rzu-
tami karnymi mecz o finał. Ich spotkanie z 
SPN Szamotuły było – twarde, wyrównane, 
niesłychanie emocjonujące. Pozostała im 
walka o 3 miejsce. Niestety, tracąc gola w 
ostatniej minucie meczu z GOSRiT Luzino 
zajęli tak nie lubiane przez sportowców 4 
miejsce (wynik 2:1 dla Luzina). 

W wielkim finale spotkały się druży-
ny: SPN Szamotuły i gospodarze GKS 
Ogni wo Wierzbica. Wynik 10:1 dla Sza-
motuł! „Pierwsze skrzypce” w drużynie z 
Wielkopolski grał niewątpliwie Jan Mierzwa, 
król strzelców i MVP turnieju. Zawodnik 
ten znajduje się w Kadrze Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej i jak tak dalej będzie 
się rozwijał jeszcze o nim usłyszymy.

Organizatorem turnieju było Krajowe 

Zrze  szenie LZS przy współpracy Woje-
wódz   kiego Zrzeszenia LZS w Lublinie oraz 
Po wia towego i Miejskiego Zrzeszenia LZS 
w Zamościu. Partnerami i sponsorami byli: 
Urząd Marszałkowski w Lublinie, Urząd 
Miasta Zamość i PZPN. Finał centralny 
otrzymał dofinansowanie z MSiT. 

W uroczystości otwarcia turnieju uczest-
niczyli m.in.: wiceprzewodniczący Kra jo-
wego Zrzeszenia LZS Marek Mazur i Jó zef 
Poterucha, gospodarz imprezy oraz Zbi
gniew Bartnik, prezes Zarządu Lubelskiego 
Związku Piłki Nożnej i Artur Koperwas, 
specjalista ds. rozwoju piłki amatorskiej w 
woj. lubelskim.

1.   KKPK Medyk Konin  
(woj. wielkopolskie)

2. LKS Astoria Szczerców (woj. łódzkie)
3. GLKS Potok Sitno (woj. lubelskie)
4.  LUKS Wisła Nowy Korczyn  

(woj. świętokrzyskie)
5.  LUKS Ziemia Lubińska  

(woj. dolnośląskie)
6.  KTS-K GOSRiT Luzino  

(woj. pomorskie)

1. SPN Szamotuły (woj. wielkopolskie)
2. GKS Ogniwo Wierzbica (woj. lubelskie) 
3. GOSRiT Luzino (woj. pomorskie) 
4. Stowarzyszenie Orbita Bukowno 
(woj. małopolskie)
5. SP Łopuszno (woj. świętokrzyskie)
6. LKS Omega Kleszczów (woj. łódzkie)
7. LKS Pasjonat Dankowice (woj. śląskie)
8. SP Topczewo (woj. podlaskie)
9. ZSP Korfantów (woj. opolskie)

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja końcowa
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Wygrało Kobiece Stowarzyszenie Pił-
kar  skie Kielce (woj. świętokrzyskie), dru-
gie miejsce zajęły piłkarki GOSRiT Lu zi no 
(woj. pomorskie), a trzecie LUKS Spor to wa 
Czwórka Radom (woj. mazowieckie). Kró-
lową strzelczyń została Klaudia Stańczak 
(KSP Kielce), MVP turnieju Izabela 
Janiczek (LKS Naprzód Sobolów), a najlep-
szą bramkarką Klaudia Wesołowska (ULKS 
Sportowa Czwórka Radom). Puchar fair 
play powędrował do drużyny UKS Dubler 
Opole Lubelskie.

Turniej był jednym z najważniejszych 
elementów Święta Herbowego Reńskiej 
Wsi i Miast Partnerskich. 

Organizatorem było Krajowe Zrzeszenie 
LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w 
Opolu. Partnerami i sponsorami: Marszałek 

Województwa Opolskiego, Opolski Związek 
Piłki Nożnej, Urząd Gminy Reńska Wieś 
i LKS Śląsk Reńska Wieś. Na uroczysto-
ści otwarcia i zamknięcia turnieju obecni 
byli m.in.: Gerard Halama, przewodni-
czący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w 
Opolu, Marian Wojciechowski, wójt gminy 
Reńska Wieś oraz Stanisław Dyja, wicepre-
zes OZPN.

Turniej rozpoczęły mecze grupowe. W 
grupie A, późniejszy zwycięzca finału cen-
tralnego, KSP Kielce zajął drugie miejsce, 
pierwsze miejsce w tej grupie wywalczyła 
drużyna Naprzód Sobolów. W grupie B, 
późniejszy wicemistrz LZS, GOSRIT Luzino 
zajął również drugie miejsce, pierwsze przy-
padło w udziale LUKS Sportowa Czwórka 
Radom.

Tak więc w półfinale zmierzyły się druży-
ny GOSRIT Luzino i LKS Naprzód Sobolów 
oraz KSP Kielce i LUKS Sportowa Czwórka 
Radom. Awans do finału zawodniczkom z 
Pomorza dała wygrana 1:0 – gola w koń-
cówce meczu strzeliła Wiktoria Domańska, 
która niestety chwilę później w ostatniej 
akcji skręciła pechowo kostkę. Po tym 
zdarzeniu najskuteczniejsza zawodniczka 
Luzina, nie mogła zagrać w wielkim finale. 
W drugim półfinale KSP Kielce pokonały 

2:0 LUKS Sportowa Czwórka Radom. 
W finale drużyna z woj. świętokrzyskiego 

wygrała z GOSRiT Luzino 5:0. W ubiegły 
roku drużyny tych klubów również star-
towały w finale centralnym – wtedy KSP 
Kielce zajęło drugie miejsce, a Luzino – 
czwarte.

W meczu o trzecie miejsce ULKS Spor-
to wa Czwórka Radom (woj. mazowieckie) 
po ko nała LKS Naprzód Sobolów (woj. 
małopolski).

60. Ogólnopolski Turniej Szachowy LZS o „złotą Wieżę”

LKSz GCKiP Czarna Wygrywa po raz Szósty w historii

Dziennikarzeszachiści Romuald Frey i Michał Kierczyński, a także szachista i mistrz międzynarodowy Stefan 
Witkowski (niestety wszyscy już nie żyją) pomysłodawcy tego turnieju, na pewno nie spodziewali się, że turniej 
będzie istniał 60 lat. Od początku jego organizatorem były Ludowe Zespoły Sportowe. „Złota Wieża” jest dziś 
najstarszym masowym turniejem szachowym w naszym kraju i jednym z najstarszych w Europie.

Koniec lat 50. XX wieku i całe lata 60. 
ubiegłego stulecia to z dzisiejszego punk-
tu widzenia zupełnie inna epoka. Wtedy 
rzadko kiedy w domu był telewizor (a w 
nim jeden program), a o Internecie nawet 
wtedy nie myślano. Grano wiec w domach 
w szachy, z bliższą lub dalszą rodziną albo 
zaproszonymi gośćmi. Oczywiście poziom 
tych domowych szachów był bardzo różny 
i z reguły amatorski. W roku 1958 udało 
się wyciągnąć większość tych szachistów z 

domów i stworzyć dla nich ogólnodostępne 
rozgrywki szachowe pod nazwą o „Złotą 
Wieżę”. Wkrótce szachy wkroczyły masowo 
do wiejskich świetlic i domów kultury.

Pierwszych siedem turniejów (1958–1965) 
rozgrywano tylko do etapu powiatowego i 
nagradzano „masowość” – powiat, na któ-
rego terenie startowało najwięcej drużyn w 
stosunku do liczby mieszkańców – otrzy-
mywał puchar ufundowany przez redak-
cję „Dziennika Ludowego”, jak dziś byśmy 

powiedzieli sponsora i patrona medialnego 
turnieju.

W 1966 roku w Domu Chłopa w War sza
wie rozegrano pierwszy Finał Cen tral ny. 
W momencie podjęcia decyzji o ogólnopol-
skim formacie turniejów o „Złotą Wieżę” 
i organizacji finałów centralnych, pojawiło 
się wokół turnieju wiele wybitnych postaci, 
które odcisnęły na imprezie swoje piętno. W 
roku 1967 Polski Związek Szachowy wpro-
wadził turniej o „Złotą Wieżę” do swo-

7.  Ogólnopolski Turniej LZS Dziewcząt „Mała Piłkarska Kadra Czeka” 
im. Marka Procyszyna reńska Wieś 2018

KSP Kielce wygrywa turniej

M i s t r z o s t w a  K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S

Turniej dziewcząt odbył się w dniach 68 lipca w Reńskiej Wsi (woj. opolskie). Patronat 
nad turniejem sprawował Polski Związek Piłki Nożnej. Do turnieju zgłosiło się niestety 
tylko 8 drużyn wojewódzkich, a walczono o tytuł mistrza LZS do lat 13. 

1. KSP Kielce (woj. świętokrzyskie)
2. GOSRiT Luzino (woj. pomorskie)
3.  LUKS Sportowa Czwórka Radom  

(woj. mazowieckie)
4.  LKS Naprzód Sobolów  

(woj. małopolskie)
5.  LKS Rolnik Biedrzychowice  

(woj. opolskie)
6.  UKS Dubler Opole Lubelskie  

(woj. lubelskie)
7. UKS Tarchalanka (woj. wielkopolskie)
8. GTW Gliwice (woj. śląskie)

Klasyfikacja końcowa
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jego kalendarza imprez sportowych, a od 
1973 roku najlepsza drużyna otrzymywała 
Kryształowy Puchar Przechodni, ufundowa-
ny przez byłego mistrza świata, arcymistrza 
Michała Botwinnika. 

Śmiało można stwierdzić, że liczba uczest
ników turniejów o „Złotą Wieżę” w ciągu 
60 lat trwa nia imprezy znacznie przekro
czyła 2 miliony osób. Oczywiście dotyczy to 
uczestników wszystkich szczebli eliminacji. 

Ogółem w finałach centralnych jak dotąd 
wystartowało 248 drużyn, z tym że połowa 
z nich więcej niż dwukrotnie. Wśród finali-
stów niewątpliwym rekordzistą, jeśli chodzi 
o obecność w końcowym etapie rozgrywek 
jest LKS Nadnarwianka Pułtusk – 41 razy 
grali w finałach, z kolei rekordzistą w ilości 
zdobytych tytułów jest LKS Piast Słupsk – w 
swoich 17 występach w finałach zdobył 15 
„Złotych Wież”. 

W ciągu 60 lat rozgrywania turniejów 
uczestniczyło w nim wielu szachistów z naj
wyższymi tytułami (65 osób). Wśród kobiet 
były to – 4 arcymistrzynie, 6 mistrzyń mię-
dzynarodowych i 7 mistrzyń, wśród męż-
czyzn – 7 arcymistrzów, 19 mistrzów mię-
dzynarodowych i 22 mistrzów. Oczywiście 
nie wszyscy grając w turniejach, mieli już te 
tytuły, czasami występując w „Złotej Wieży” 
byli u progu swojej kariery szachowej, a cza-
sami był to okres po ich wielkich sukcesach. 

Charakterystycznym elementem naszego 
turnieju były organizowane niegdyś przez 
kilkadziesiąt lat pokazy „żywych szachów” 
– po raz pierwszy widowisko takie odbyło się 
w 1967 roku, przez wiele lat przygotowywał 
je Stefan Witkowski. I jeszcze jedna ważna 
data w historii turnieju – w 1967 roku finał 
centralny odbył się na Zamku w Malborku, 
co rozpoczęło tradycję rozgrywania turnie-
ju w najważniejszych polskich obiektach 
zabytkowych. Nasi finaliści grali w tak wspa-
niałych obiektach jak: pałac w Wilanowie, 
zamki w Książu, Kętrzynie, Łańcucie, Płocku 
Szczecinie, Uniejowie czy Lublinie. Cieszy 
więc, że jubileuszowy turniej odbył się pono-
wie w zamku – tym razem w Nidzicy. 

Na 60. Jubileuszowy Finał Centralny 
Ogól nopolskiego Turnieju Szachowego 
LZS o „Złotą Wieżę”, który odbył się w 
dniach 24 – 29 czerwca, zjechało do Nidzicy 
15 drużyn z 12 województw. 

Patronat honorowy sprawował Marszałek 
Wo jewództwa Warmińsko-Mazurskiego 
Gu staw Marek Brzezin. 

Organizatorem finału, dofinansowanego 
ze środków MSiT i Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
było Krajowe Zrzeszenie LZS i Warmińsko-
Mazurskie Zrzeszenie LZS, współorganiza-
torem LZS CKTiS Biskupiec i Starostwo 
Powiatowe w Nidzicy. Sponsorem turnieju, 
fundatorem nagród rzeczowych był pol-
ski producent szachów firma SUNRISE 
CHESS&GAMES. 

Finał rozegrano systemem szwajcarskim 
na dystansie 9 rund. Turniej był zgłoszony 
do klasyfikacji rankingowej FIDE, a sędzio-
wali go Paweł i Mirosław Orłowscy. 

Szósty tytuł w historii swoich startów 
w „Złotej Wieży” wywalczyła drużyna z 
woj. podkarpackiego – LKSz GCKiP Czar
na I. Drugie miejsce zajął LZS Victoria 
Chróścice, a trzecie LKS Zarzewie Prudnik 
(oba zespoły woj. opolskie).

Pierwsza drużyna z Czarnej zwyciężyła 
bezapelacyjnie, wygrała wszystkie mecze i 
zdobyła 18 punktów. Była to jedna z trzech 
najmłodszych drużyn w turnieju – średnia 
wieku to 15 lat (II drużyna z Czarnej, która 

zajęła IV miejsce również miała średnią 15 
lat, podobnie jak zawodnicy reprezentujący 
MUKS Stoczek 45 Białystok – 12 miej-
sce). W drużynie zwycięzców grali: 13-let-
nia Martyna Wikar, 15-letni mistrz FIDE 
Mieszko Miś, brązowy medalista MP do 
lat 16 (2018) i dwóch 16-latków – mistrz 
FIDE Miłosz Szpar i mistrz krajowy Antoni 
Kozak. 

O „Srebrną Wieżę” do końca walczyły 
3 dru żyny – LKSz GCKiP Czarna II, LZS 
Victoria Chróścice i LKS Zarzewie Prudnik. 
Zwycięsko z tej walki wyszli zawodnicy z 
Chróścic. O podziale miejsc 3-4 zadecydo-
wały mecze pozostałych drużyn w dwóch 
ostatnich rundach, kiedy to obie zremisowa-
ły z LKS Chrobry Gniezno. 

Indywidualnie na I szachownicy najlep-
szy był Andrzej Krzywda z LZS Victoria 

Chróścice, na II – Miłosz Szpar LKSz 
GCKiP Czarna I, na III – jego kolega klubo-
wy Antoni Kozak, a na IV Zuzanna Szeląg z 
LKS Chrobry Gniezno.

A teraz o nagrodach. Zawodnicy trzech 
najlepszych drużyn otrzymali medale oraz 
nagrody rzeczowe – bierki szachowe dre-
wnia ne oraz szachownice drewniane in tar-
sjo wane ufundowane przez sponsora firmę 
SUN RISE CHESS&GAMES, sześć naj lep-
szych drużyn otrzymało oryginalne trofea: 
ręcznie wykonane kafle z Kaflarni War miń-
skiej z Marcinkowa i dyplomy, wszy stkie 
drużyny dyplomy. Indywidualnie najlepsi na 
poszczególnych szachownicach zawodnicy 
otrzymali medale i książki szachowe ufun-
dowane przez sponsora. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali okolicznościowe medale 60-lecia 
turnieju i notatniki do zapisu partii. 

W uroczystościach otwarcia i zamknięcia 
finału uczestniczyli: Beata Bublewicz re pre-
zentująca Urząd Marszałkowski Wo je wódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego, Ja cek Kos ma

la, burmistrz Nidzicy, Marek Jaczun, sekre-
tarz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia 
LZS i Iwona Kusińska-Kania z Krajowego 
Zrzeszenia LZS.

W ramach programu towarzyszącego zor-
ganizowano spotkanie z generałem dywi-
zji ZP RP Józefem Zyskiem, wiceprezesem 
Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej, który ufundo-
wał medale okolicznościowe dla najlepszej 
drużyny turnieju. Burmistrz Nidzicy zor-
ganizował dla uczestników nocne zwiedza-
nie zamku, zakończone pokazem tańca z 
ogniem w wykonaniu grupy artystycznej 
Signum.

Jaki to był turniej? Biorąc pod uwagę, że 
jubileuszowy, to skromny. Ambitne zamie
rzenia programowe „legły w gruzach” jak to 
często bywa z powodów finansowych.



Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

KRAJOWE ZRZEsZEniE LudOWE ZEspOŁy spORtOWE

01-220 Warszawa, ul. s. Krzyżanowskiego 46A, tel. (22) 631 99 19, fax 631 77 07;  
e-mail: lzs@lzs.pl; www.lzs.pl

60 lat Turnieju o „Złotą Wieżę”
Dawnych wspomnień czar

1. Warszawa 1966, 2. Malbork 1967, 3. Łańcut 1971, 4. Książ 1977, 5. Szczecin 1973 – pokaz „żywych szachów”, 6. Warszawa 
1973 – spotkanie S. Witkowskiego i R. Freya z arcymistrzem Michaiłem Botwinnikiem, 7. Kętrzyn 1970 – Hanna Jagodzińska 
– najmłodsza (13 lat) i najlepsza zawodniczka XII finału, 8. Cieszyn 1972 – Gerda Mucha (LZS Koszęcin), zdobywczyni „Złotej 
Wieży”, 9. Warszawa 1978, 10. Warszawa 1983 – Wilanów – pokaz „żywych szachów”.


