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Witamy na 24. Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Spale!
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Z tradycją w przyszłość

– Ogólnopolskie Igrzyska LZS to naj
większa impreza sportowa Krajowego Zrze
sze nia LZS. Trudna do realizacji, szcze
gólnie w „covidowych czasach”. Dlaczego 
Spała?

– Prawdziwy chrzest „covidowy” prze-
szliśmy w ubiegłym roku, organizując 
Igrzyska LZS w Ciechanowie. Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Łodzi złożyło w ubie-
głym roku ofertę na organizację Igrzysk i 
została ona zaakceptowana – gwoli prawdy 
moje biurko w Radzie Głównej nie uginało 
się od nadmiaru ofert. Spała to doskonałe 
miejsce na organizację imprezy, podczas któ-
rej musimy dysponować kilkoma obiektami 
sportowymi. Na terenie COS-OPO takich 
obiektów jest wiele, nie brakuje też miejsc 
noclegowych. Uczestnicy igrzysk będą mieli 
wszystko na „wyciągnięcie ręki”. I jest to 
miejsce w środku Polski, każdy ma w miarę 
blisko. Centralny Ośrodek Sportu w Spale ma 
renomę nie tylko w Polsce, ale i w Europie. 
To miejsce magiczne – po jego ścieżkach stą-
pali wielcy mistrzowie sportu, byli i obecni. 
Jeszcze niedawno szlifowali tu formę lekko-
atleci, kolarze, siatkarze, zapaśnicy – w tym 
medaliści Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.

– Gospodarzem igrzysk jesteście po raz 
czwarty, nie wiele już wam brakuje do 
Siedlec.

– W zasadzie po raz piąty, jeśli dodać 
zorganizowane w 1999 roku Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS Młodzieży Szkół Rolniczych i 
Leśnych. Potem był rok 2001, 2004 i 2017. 
Prawdziwym wyzwaniem były igrzyska z 
2004 roku, ponieważ uczestniczyło w nich 
aż 2166 osób. Na taką ilość uczestników 
zawsze jesteśmy gotowi pod względem 
obiektów sportowych, jak i noclegowych. 
Hotele i ośrodki wypoczynkowe w Spale, 
Tomaszowie Mazowieckim i wokół Zalewu 
Sulejowskiego taką ilością dysponują.  

– Organizacja Ogólnopolskich Igrzysk 
LZS wymaga szerokiej współpracy z samo
rządem wojewódzkim i lokalnym. 

– Z tym nie mieliśmy problemu. 
Uzyskaliśmy przychylność i przyrzecze-
nie wsparcia tego przedsięwzięcia przez 
cały samorząd województwa łódzkiego, 
w tym marszałka Grzegorza Schreibera, 
władz miasta Tomaszowa Mazowieckiego 
i Powiatu Tomaszowskiego oraz Gminy 
Inowłódz. Poprosiliśmy także o pomoc i 
doradztwo wielu doświadczonych działaczy 
i sportowców. Znaleźli się oni w Komitecie 
Honorowym Igrzysk, na którego czele stoi 

nasz przewodniczący Władysław Kosiniak-
Kamysz. W jego składzie jest 5 posłów, prezes 
i wiceprezes PKOl, dyrektor Muzeum Sportu 
i Turystyki, 5 prezesów polskich związków 
sportowych oraz wspaniali sportowcy – 
Szymon Kołecki, Zbigniew Bródka, Artur 
Kozłowski, Grzegorz Piechna. Możemy też 
liczyć na wsparcie i pomoc dyrektora COS 
-OPO Waldemara Wędrowskiego.

– Podczas igrzysk odbędą się również 
mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w 
czterech sportach. Jak pan ocenia stan spor
tu wyczynowego w Zrzeszeniu?

– Całkiem nieźle, ale też wiem, że może 
być lepiej. Jak pokazują wyniki współzawod-
nictwa w sporcie młodzieżowym, co roku 
uzyskujemy w nim coraz więcej punktów. 
To oznacza, że nasz wewnętrzny system 
szkoleniowy, wypracowywany przez wiele 
lat się sprawdza. Młodzi, obiecujący zawod-
nicy mają przed sobą wspaniałą, sportową 
przyszłość. Jestem pewien, że trenerzy klu-
bowi tych zawodników dołożą wszelkich 
starań, by nie zmarnować ich talentów. Nie 
jest także źle, w sporcie na poziomie senio-
ra. Choć wielu zawodników zmienia barwy 
klubowe, przenosząc się do bogatszych klu-
bów, to, jak pokazują wyniki IO w Tokio 
2020, mamy się czym pochwalić – z 14 
medali trzy zdobyli zawodnicy z naszych 
klubów, bodajże trzech kolejnych zaczyna-
ło swoją przygodę ze sportem w LZS. W 
sumie do Tokio pojechało 23 zawodników 
spod znaku LZS. Jednak naszym głównym 
zadaniem jest szkolenie zawodników w kate-
goriach młodzieżowych i wywiązujemy się z 

niego, szczególnie w sportach wiodących w 
Zrzeszeniu, całkiem dobrze, o czym świad-
czą dosłownie „worki medali” zdobywane na 
mistrzostwach Polski.

– W tym roku obchodzimy 75lecie dzia
łalności Ludowych Zespołów Sportowych. 
Mamy co świętować?

– Zdecydowanie tak. Przez 75 lat udało 
się nam stworzyć wielką rodzinę „Zielonego 
Bractwa”, którą łączą wspólne cele. To tysiące 
członków, działaczy, wychowanków – ludzi 
„zarażających” optymizmem i determina-
cją w realizacji celów, poświęcających czas 
wolny na rzecz działalności społecznej. A to 
w dzisiejszych czasach jest uważane za coś 
staroświeckiego. 

Świętujmy. Bądźmy dumni z naszej histo-
rii. Doceniajmy naszych nestorów, których 
ciągle niestety ubywa. Zbierajmy pamiąt-
ki, bo trudno będzie kolejnym pokoleniom 
uwierzyć, w jakich warunkach nie tak dawno 
ich ojcowie i dziadkowie rozgrywali zawody 
sportowe. Dlatego tak ogromnie cenię ini-
cjatywę Pomorskiego Zrzeszenia LZS, które 
zorganizowało w Luzinie wspaniałą wysta-
wę „75 lat LZS na Pomorzu”, która ma być 
zaczątkiem Muzeum Sportu Wiejskiego.

– Kadencja obecnych władz Krajowego 
Zrzeszenia LZS przedłużyła się już o ponad 
rok. Czy wiadomo, kiedy odbędzie się 
Zjazd Krajowy?

– Zaplanowany jest na 27 listopada br. w 
siedzibie PKOl. Do końca września powinny 
jeszcze odbyć się zjazdy w 7 wojewódz-
twach. Mam nadzieję, że tym razem pan-
demia nam nie przeszkodzi i przejdziemy 
płynnie do naszej działalności organizacyj-
nej. Sprawa jest pilna, bo na tym Zjeździe 
Krajowym powinniśmy wypracować nową 
strategię działania, szczerze porozmawiać o 
przyszłości stowarzyszenia. Zastanowić się 
jak usprawnić komunikację między naszymi 
strukturami, jak mówią socjolodzy, bardziej 
„zsieciować się”, lepiej wykorzystać nowe 
technologie. Zwrócić baczniejszą uwagę na 
promocję naszych projektów i samej orga-
nizacji. W tym roku chcieliśmy wprowadzić 
zasadę, że każde zawody organizowane przez 
Krajowe Zrzeszenie LZS będą miały amba-
sadora – wybitnego sportowca, na których 
brak w Zrzeszeniu przecież nie narzekamy. 
Udało się to w dwóch, czy trzech przypad-
kach i to wcale nie z powodu, że ktoś nam 
odmówił. Tematów do dyskusji jest napraw-
dę sporo.

Rozmawiała Iwona Derlatka

Rozmowa z Markiem Mazurem – wiceprzewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS 
i przewodniczącym Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi 
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Nasze igrzyska odbędą się po raz 24, choć 
rocznikowo powinny być jubileuszowe – 25, 
gdyby nie feralny rok 2007, kiedy to nie uda-
ło się ich zorganizować. W Spale organizo-
wane są po raz czwarty. 

Uroczyste otwarcie nastąpi 27 sierpnia o 
godz. 15.00 na Stadionie Lekkoatletycznym 
COS, który od 2014 roku nosi imię Kami-
li Skolimowskiej, mistrzyni olimpijskiej 
w rzucie młotem z Sydney, która zmarła 
niespodziewanie w 2009 roku. Podczas tej 
uroczystości nie zabraknie akcentów zwią-
zanych z 75-leciem Ludowych Zespołów 
Sportowych.

Jak nakazuje tradycja, igrzyska składać się 
będą z bloku rekreacyjnego – piłka nożna, 
siatkówka, koszykówka, przeciąganie liny, 
podnoszenie odważnika (we wszystkich tych 
konkurencjach oddzielnie rywalizują kobie-
ty i mężczyźni), trójboju władz (strzelanie z 

wiatrówki, rzut lotką i strzelanie na bram-
kę), nowością jest dwubój, na który składa 
się bieg na 400 m i strzelanie laserowe; bloku 
integracyjnego dla osób niepełnosprawnych 
– lekkoatletyka (bieg na 60 m, skok w dal), 
rzuty: piłką lekarską, lotką i do kosza. 

Igrzyskom towarzyszyć będą mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu 
ciężarów U20 i U23, siatkówce plażowej ko-
biet i mężczyzn (rocznik 2003 i starsi), za-
pasach kobiet (kadetki, juniorki i kategoria 
młodzieżowa), zapasach mężczyzn w stylu 
wolnym i klasycznym (również kadeci, ju-
niorzy i kategoria młodzieżowa), w lekkiej 
atletyce U23 oraz zawody w kategorii open.

To nie wszystkie atrakcje, jakie przygoto-
wali organizatorzy. 27 sierpnia o godz. 9.30 
odbędzie się podsumowanie konkursu „Pro-
mowanie i upowszechnianie aktywności fi-
zycznej poprzez wyróżnienie najlepszych 

projektów realizowanych w środowisku 
wiejskim za rok 2020”. Tego samego dnia o 
godz. 12 w Hotelu „Olimpijczyk” 16 śmiał-
ków przystąpi do testu pisemnego Finału 
Olimpiady Wiedzy o 75-letniej historii Lu-
dowych Zespołów Sportowych pn. „Wasza 
historia – naszą historią”, następnie najlep-
sza szóstka będzie walczyć o miano najlep-

Patronat Honorowy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna Krupka 
Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber 
Patronat Sportowy – Polski Komitet Olimpijski

Około 1500 osób przyjedzie 26 sierpnia do Spały, by przez kolejne dwa dni uczestniczyć w XXIV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS 
i Mistrzostwach KZ LZS. Imprezy te, podobnie jak w zeszłym roku, odbędą się w stanie zagrożenia epidemicznego spowodowanego 
koronawirusem SARSCoV2. Musimy więc zachowywać się ostrożnie i odpowiedzialnie, przestrzegać obowiązujących zasad i wytycznych 
zaleconych przez Ministerstwo Zdrowia. Choć pewnie już wszyscy się przyzwyczaili, że maseczka to „niezbędnik” współczesnego 
człowieka. Gospodarzem igrzysk jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi. Głównym organizatorem Krajowe Zrzeszenie LZS.

Partnerzy OI Spała 2021

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu

Samorząd Województwa Łódzkiego
Powiat Tomaszów Mazowiecki
Miasto Tomaszów Mazowiecki

Gmina Inowłódz
COS-OPO Spała

Muzeum Sportu i Turystyki
Hotel „Mościcki”

Solartechnik Group

Sponsorzy

Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
Eco Harpoon Recycling Sp. z o.o.

Mentor Spółka Akcyjna

Media

TVP 3 Łódź, Radio Łódź, 
Strefa fm – radio 98,2 i 104,2

XXIV Ogólnopolskie Igrzyska LZS • Ogólnopolskie Imprezy 
Sportowe – Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS

Drodzy Uczestnicy Igrzysk i Mistrzostw,
Szanowni Przyjaciele i Sympatycy Sportu
oraz Ludowych Zespołów Sportowych!

W imieniu Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS, władz 
samorządowych województwa łódzkiego, powiatu i miasta To-
maszów Mazowiecki oraz gminy Inowłódz serdecznie witam 
wszystkich uczestników XXIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS.

Igrzyska LZS mają swoją wieloletnią historię i cieszą się zasłużoną renomą. Są okazją 
do sportowej rywalizacji w duchu fair play i sprawdzenia własnych umiejętności. Jestem 
przekonany, że wrażeń i emocji sportowych nie zabraknie.

Spotykamy się w Spale, w roku wyjątkowym dla Ludowych Zespołów Sportowych. Ob-
chodzimy Jubileusz 75-lecia naszej działalności. Ludowe Zespoły Sportowe to historia 
– z której jesteśmy dumni, teraźniejszość – którą współtworzymy obraz polskiego sportu, 
ale przede wszystkim przyszłość – która poprzez ciężką pracę i wysiłek daje nadzieję na 
rozwój naszego Zrzeszenia i sukcesy jego członków przez kolejne lata.
Życzę wszystkim spełnienia sportowych marzeń, wytrwałości w dążeniu do nich, mimo 
rozlicznych przeszkód i trudności. Jak pokazują to nasi olimpijczycy z Tokio – naprawdę 
warto.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Przewodniczący

Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS
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szego znawcy historii naszego stowarzysze-
nia. Konkurs finałowy poprowadzi rzecznik 
PKOl, dziennikarz sportowy Henryk Urbaś 
– pożądana obecność publiczności.

Szkoci mają rzut palem, Francuzi boule, 
Finowie noszenie żon na plecach, Kaszubi 
buczkę, mieszkańcy Podhala gońbę. Jakie 
sporty regionalne i ludowe zobaczymy na 
pokazie, który rozpocznie się 27 sierpnia o 
godz. 16.00, na razie owiane jest tajemnicą. 
Następnie o godz. 18.00 rozpocznie się spo-

tkanie zasłużonych działaczy LZS, wetera-
nów naszego stowarzyszenia, którzy pamię-
tają czasy działalności LZS w latach 50. XX 
wieku, a niektórzy nawet 40. Gospodarzem 
spotkania pokoleń będzie Roman Jagieliń
ski, honorowy przewodniczący Krajowego 
Zrzeszenia LZS.

Organizatorzy planują, że wszystko za-
kończy się 28 sierpnia (sobota) do godz. 
13.00. Jak widać, program spalskich igrzysk 
jest niezwykle napięty i urozmaicony. Nie 

będzie zbyt wiele czasu wolnego, ale jeśli 
ktoś go znajdzie i zechce opuścić „mury” 
Centralnego Ośrodka Sportu, jednego z 
najbardziej znanych ośrodków przygoto-
wań olimpijskich w Europie (tak, tak swoją 
formę szlifują w nim nie tylko polscy spor-
towcy) powinien zobaczyć pomnik żubra, 
który trafił do Spały w 1928 roku, pomnik 
Prezydenta Mościckiego z jego ukochanym 
psem Lordem usytuowany na wysepce, 
znajdującej się na stawie przy ogródku let-
nim „Turbina” czy kościółek w stylu polskim 
pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej 
zbudowany w 1923 roku.

Od 1997 roku, kiedy to w Siedlcach odby-
ły się pierwsze Ogólnopolskie Igrzyska LZS, 
impreza ta stała się najważniejszym wyda-
rzeniem sportowych naszego stowarzysze-
nia. Jest swoistym spotkaniem sportowców-
amatorów z tymi, którzy sport uprawiają 
wyczynowo i wiążą z nim swoją przyszłość. 
Wielu uczestników przyjeżdża na OI od 
wielu lat i zawsze po zakończeniu imprezy 
z uśmiechem mówi: do zobaczenia za rok.

Zdjęcie z meczu VIP-ów z 2017 roku. 
Dwóch piłkarzy na pierwszym planie w czer-
wonych strojach to przewodniczący KZ LZS, 
poseł Władysław Kosiniak-Kamysz i prze-
wodniczący Pomorskiego Z LZS Piotr Klecha.

S p a ł a  p o  r a z  c z w a r t y
Spała będzie gościć Ogólnopolskie Igrzy-

ska LZS po raz czwarty. Po raz pierwszy 
byliśmy tu w 2001 roku. I po raz pierwszy 
właśnie w Spale włączono do programu blok 
integracyjny. Przyjechało wtedy 180 niepeł-
nosprawnych zawodników z 15 Ośrodków 
Szkolno-Wychowawczych, Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej i klubów z 7 województw. 
Startowali w 10 konkurencjach. W zawodach 
tych zaprezentowali się znakomici sportow-
cy niepełnosprawni jak: Jacek Przebierała 
brązowy medalista w rzucie oszczepem na 
paraolimpiadzie w Sydney, Zbigniew Sob
czak V miejsce w rzucie oszczepem na tej  
samej imprezie, Tomasz Blakiewicz mistrz 
świata w rzucie dyskiem, Paweł Pięta z LKS 
Goliat Częstochowa, wicemistrz Europy 
głuchoniemych w tenisie stołowym.

Po raz pierwszy od 1997 roku igrzyska 
te odbyły się w wersji oszczędnościowej, 
gdyż na początku sierpnia, a więc na mie-
siąc przed imprezą, dotarła do Zrzeszenia 
decyzja UKFiS o pomniejszeniu środków 
budżetowych „na to zadanie’’. W efekcie zre-
zygnowano ze sportu wyczynowego – roze-
grano tylko zawody jeździeckie (na terenie 
Stadniny Ogierów w Bogusławicach) i lek-
koatletyczne. W sumie w tych igrzyskach 
uczestniczyło 1420 osób.

Po raz drugi Igrzyska w Spale gościły w 
2004 roku. Honorowy patronat przyjął nad 
igrzyskami po raz szósty z rzędu Prezydent 
RP Aleksander Kwaśniewski. Rywalizacja 
odbyła się w 7 dyscyplinach sportowych – 
kolarstwo szosowe i MTB (zawody kolarskie 
przeprowadzono w Sławnie), lekkoatletyka, 
zapasy, podnoszenie ciężarów, tenis stoło-
wy, łucznictwo oraz w bloku konkurencji 
rekreacyjnych, turystycznych i konkurencji 
integracyjnych dla zawodników niepełno-
sprawnych. W igrzyskach uczestniczyło 
2166 osób. 

W igrzyskowej rywalizacji wzięło udział 
wielu świetnych zawodników, m.in.: lekko-
atleta Paweł Czapiewski, w podnoszeniu 
ciężarów Ewa Kuraś i siostry Smosarskie, w 
zapasach Kamil Skaskiewicz, Mariusz Łoś, 
Sebastian Kaczmarzyk, Agnieszka Wiesz
czek (obecnie Kordus, przyszła medalistka 
olimpijska), w tenisie stołowym Marcin 
Kusiński, Bartosz Such, Bartosz Szarmach, 
Chińczyk Wang Zeng Yi, w kolarstwie 
Aleksandra Dawidowicz i Michał Gołaś, w 
łucznictwie Karina Lipiarska (obecnie Li-
piarska-Pałka, olimpijka), Wioletta Myszor 
czy Agata Bulwa.

Po raz trzeci gościliśmy w Spale w 2017 
roku. Były to jubileuszowe XX igrzyska. W 

imprezie, która rozpoczęła się 25 sierpnia, 
a zakończyła 27 sierpnia, wzięło udział pra-
wie 1300 osób. Podczas tych igrzysk po raz 
pierwszy w historii nie było punktacji gene-
ralnej. Wszystkie ekipy uhonorowane zosta-
ły specjalnymi pucharami za udział w zawo-
dach. Po kilku latach przerwy postanowiono 
ponownie wprowadzić blok sportowy, w 
skromnym wymiarze, ale jednak. W sporcie 
wyczynowym o tytuły mistrzów olimpiady 
walczyli lekkoatleci, zapaśnicy i zapaśnicz-
ki, siatkarze plażowi i ciężarowcy (kobiety 
i mężczyźni). W zapasach w stylu klasycz-

XXIV Ogólnopolskie Igrzyska LZS • Ogólnopolskie

Spała 2004
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nym, wolnym i kobiet startowali zawodnicy 
w wieku 17-20 lat. W sumie 63 młodych 
sportowców (m.in.: Magdalena Głodek, 
Martyna Dytrych, Kordian Skrzyński, Ce
zary Sadowski). W podnoszeniu ciężarów 
na pomoście zmierzyło się 28 sportowców 
z 6 województw (m.in. Sylwia Oleśkiewicz, 
Magdalena Karolak, Aleksandra Pepłow
ska czy Marcin Izdebski i Paweł Szmeja). 
W siatkówce plażowej kobiet o prymat wal-
czyło 12 par, a męskiej 13. W lekkiej atlety-
ce startowało wielu medalistów mistrzostw 

Polski U18 i U20, uczestników Mistrzostw 
Europy i świata, dziś też czołowych zawod-
ników już w starszych kategoriach wieko-
wych. Byli to m.in.: Kornel Warszawski, 
Wojciech Marok, Piotr Goździewicz, Jakub 
Lewoszewski, Szymon Kreft, Oskar Trejgo, 
Martyna Kotwiła, Karolina Łozowska, Na
talia Wosztyl, Beata Topka.

Liczymy, że w Spale Anno Domini 2021 
również będziemy gościć wielu znakomi-
tych zawodników, którzy później rozwiną 
swoje kariery sportowe.

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS W Łodzi – gospodarz OI LZS
Z powodu pandemii z rocznym opóźnie-

niem 8 maja br. odbył się Wojewódzki Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów 
Zrzeszenia LZS. Na zjeździe wybrano 
nowe władze. Prezesem Zarządu Rady 
Wojewódzkiej Z LZS w Łodzi został ponow-
nie Marek Mazur, który pełni tę funkcję 
nieprzerwanie od 2004 roku, wiceprezesami 
Zdzisław Wawrzewski i Konrad Gwóźdź, 
sekretarzem Władysław Błoch, członka-
mi Zarządu: Andrzej Myczka, Zbigniew 
Słomski, Mirosław Sójka. Dodajmy jeszcze, 
że Marek Mazur jest wiceprzewodniczącym 
Rady Głównej KZ LZS, a Zdzisław Wa w-
rzew ski wiceprzewodniczącym Głów nej 
Ko mi sji Rewizyjnej KZ LZS. 

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi 
zrzesza ponad 24 tysiące osób, z czego 17 700 
to młodzież do lat 18. Są oni zrzeszeni w 554 
stowarzyszeniach (w tym 83 to organizacje 
gminne i powiatowe). WZ LZS jest organi-
zatorem wielu mistrzostw, przede wszystkim 
w sportach popularnych na tym terenie i w 
całym Zrzeszeniu, zawodów o innej randze 
jak np. liga wojewódzka w LA dla szkół pod-
stawowych. Jest także koordynatorem woje-
wódzkim projektu MKDNiS powszechnej 
nauki pływania „Umiem Pływać’'.

Jedną ze sztandarowych imprez WZ LZS 
w Łodzi są Letnie Igrzyska Sportowo

Rekreacyjne. W tym roku odbyły się one 
jak od wielu lat w Ręcznie, gdzie znajduje 
się Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy LZS. 
Wzięło w nich udział 20 reprezentacji gmin-
nych, a zawodnicy rywalizowali w grach 
zespołowych – koszykówka, piłka nożna, 
piłka siatkowa, przeciąganie liny oraz w 
biegach przełajowych. Specjalny program 
przygotowano dla osób niepełnospraw-
nych. Na terenie województwa łódzkiego 
najstarszą historię mają Igrzyska Ziemi 
Wieluńskiej – pierwsze odbyły się w 1947 
roku w Skomlinie. Dużą renomą cieszą się 
mistrzostwa WZ LZS w biegach przeła-
jowych. W tym roku miały one szczegól-
ny przebieg – kilka biegów rozegrano w 
ramach wspólnego projektu, realizowanego 
przez Krajowe Zrzeszenie LZS i Fundację 
V4Sport pn. „Europejska Mila” finansowa-
nego przez Unię Europejską.

Zarząd Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
w Łodzi stara się ciągle poszerzać ofertę 
programową, wspomaga swoje kluby w 
realizacji ciekawych imprez. Do takich z 
pewnością należą zorganizowane w maju 
przez klub LKK Drzewica I Otwarte Mis-
trzo stwa Województwa Łódzkiego w Ka ja-
karstwie Górskim. Nową inicjatywą jest 
też Puchar Województwa Łódzkiego LZS 
w Boksie, który odbył się w czerwcu w 

Opocznie. Z inicjatywy WZ LZS w Łodzi 
po raz pierwszy w historii odbył się też 
I Otwarty Ogólnopolski Turniej w Golfa 
o Puchar Przewodniczącego Krajowego 
Zrzeszenia LZS Władysława Kosiniaka-
Kamysza. Czyżby w kalendarzu KZ LZS 
miała przybyć nowa impreza? Może warto. 
Właśnie najlepszy polski golfista Adrian 
Meronk podpisał kontrakt z firmą Land 
Rover, w który wpisana jest promocja golfa 
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
środowisk wiejskich i małomiasteczkowych.

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi 
jest właścicielem OSS w Ręcznie, który 
ciągle służy sportowcom, ale wymaga kosz-
townego remontu. Od kilku lat Zarząd WZ 
LZS poszukiwał partnera, który pomoże mu 
w jego renowacji. I wreszcie znalazł. Jest 
nim Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego „Edukacja i Sport” w Łodzi. 
Może wspólnie uda się im ten pięknie poło-
żony ośrodek przekształcić w „małą Spałę”? 

Ponieważ obchodzimy 75-lecie LZS, do 
tej obecnej wizytówki warto dodać kilka 
zdań o przeszłości. Pierwsze ogniwa LZS w 
regionie łódzkim zaczęły powstawać w 1946 
roku. Według pierwszego spisu dokonanego 
w 1949 roku było ich 47. Jednym z organi-
zatorów pierwszej Rady Wojewódzkiej LZS 
w Łodzi był Ryszard Marczewski, później 
wieloletni sekretarz i wiceprzewodniczący 
Rady Głównej Z LZS. Pierwszy zjazd LZS 
województwa łódzkiego odbył się w 1953 
roku.

Imprezy Sportowe – Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS

Spała 2017
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Jubileusz 75-lecia obchodzony jest w 
całym kraju – w małych i dużych klubach, 
w gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich zrzeszeniach. Na stadionach, podczas 
imprez sportowych i na uroczystych galach, 
gdzie wręczane są naszym przyjaciołom z 
samorządów lokalnych odznaki „Zasłużony 
działacz LZS”, a wybitnym członkom LZS 
„Medale 75-lecia”. Uroczystości jubileuszo-
we spośród wojewódzkich zrzeszeń mają już 
za sobą Zachodniopomorskie Zrzeszenie 
LZS, które swoje spotkanie pokoleń zorga-
nizowało 2 czerwca w Ińsku. 18 czerwca w 

Luzinie świętowało Pomorskie Zrzeszenie 
LZS – tu najważniejszą częścią uroczystości 
było otworzenie, przygotowywanej przez 
kilka miesięcy wystawy „75 lat LZS na 
Pomorzu”, która jest zaczątkiem Muzeum 
Sport Wiejskiego. „Centrala” również nie 
próżnowała – zaczęła od zaprojektowania 
jubileuszowego logo i medalu. 

Wizyta w Sejmie

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 
oficjalnych obchodów, odbyło się Sejmie 
posiedzenie Sejmowej Komisji Kul tury 
Fizycznej Turystyki i Sportu. Jego pierw-
szym punktem była informacja na temat roli 
Ludowych Zespołów Sportowych w upo-
wszechnianiu sportu wśród dzieci i mło-
dzieży na wsi, którą przedstawili: przewod-
niczący Rady Głównej KZ LZS Władysław 
KosiniakKamysz i jego zastępca Marek 
Mazur. W posiedzeniu udział wzięli także 
Krzysztof Piasek sekretarz Rady Głównej 
KZ LZS oraz Michał Dziubak Dyrektor 

Biura KZ LZS. Nasi przedstawiciele nie 
omieszkali też poinformować posłów o jubi-
leuszu 75-lecia LZS.

16 marca – dzień naszych narodzin

Najważniejszy był dla nas jednak 16 
marca, czyli dzień naszych narodzin. Tego 
dnia w Muzeum Sportu i Turystyki odby-
ła się audycja on-line pod hasłem „75 lat 
Ludowych Zespołów Sportowych”. Wzięli 
w niej udział: Marek Mazur – zastępca 
przewodniczącego RG KZ LZS, Mieczysław 

Szymajda – trener łyżwiarstwa szybkiego w 
UKS Błyskawica Domaniewice, Zbigniew 
Bródka – mistrz olimpijski (Soczi 2014) 
w łyżwiarstwie szybkim, Szymon Kołecki 
– złoty (Pekin 2008) i srebrny (Sydney 
2000) medalista olimpijski w podnoszeniu 
ciężarów. Tego samego dnia w muzeum 
została otwarta wystawa czasowa pod nazwą 
„75 Ludowych Zespołów Sportowych. Spor-
towcy wiejscy na start!” Kilka dni przed tymi 
wydarzeniami Muzeum Sportu i Turystyki 
na swoim Facebook’u promowało obydwa 
wydarzenia, przedstawiając sylwetki kilku 
sportowców, którzy wywodzą się z LZS. Byli 
to m.in.: Ireneusz Paliński (niestety już nie-
żyjący), Szymon Kołecki, Kamila Lićwinko, 
Katarzyna Niewiadoma, Zbigniew Bródka, 
Kamil Stoch, Adam Małysz oraz wspa-
niali kolarze: Czesław Lang, Rafał Majka i 
Michał Kwiatkowski.

Również 16 marca, w Czarnowąsach na 
stadionie „Swornicy” odsłonięto tablicę upa-
miętniającą Antoniego Janika. W uroczysto-
ści udział wzięli m.in.: wicemarszałek woje-

wództwa opolskiego Zbigniew Kubalańca, 
wiceprezydent Opola Przemysław Zych oraz 
liczne grono działaczy LZS z Opolszczyzny 
na czele z przewodniczącym WZ LZS 
Gerardem Halamą i wiceprzewodniczącą 
Anną KocińskąScholz, a także wnuk ś.p. 
Antoniego Janika – Krzysztof Stachowski.

Jak się obchodzi urodziny, to koniecznie 
musi być tort. I był. Ten symboliczny został 
„odpalony” w Muzeum Sportu i Turystyki. 
Wiele innych, pięknych tortów stało na sto-
łach i świeciło mocnym blaskiem w siedzi-
bach wojewódzkich, powiatowych i gmin-

nych zrzeszeń, w klubach i na stadionach.
Ten dzień zakończyliśmy na sportowo. 

O godzinie 18.00 rozpoczął się Jubileuszowy 
Turniej Szachowy on-line – Memoriał 
Antoniego Janika. W zawodach wzięło 
udział 132 zawodników reprezentujących 10 
województw. Turniej główny wygrał Łukasz 
Licznerski z UKS Rodło Opole.

„Wasza historia – naszą historią”

W maju na stronie internetowej lzs.pl 
zaczęliśmy opisywać bogatą historię naszych 
klubów, tych małych i tych większych, cie-
kawe wydarzenia z życia LZS oraz działaczy, 
dzięki którym to wszystko się ciągle „kręci”. 
Na razie jest kilkanaście tekstów, ale w 
kolejce czekają następne. Cykl ten będziemy 
kontynuować, bo przecież mamy do opo-
wiedzenia jeszcze setki pięknych historii. 

O kolejnych inicjatywach związanych z 
obchodami 75-lecia LZS będziemy informo-
wać na bieżąco na naszej stronie internetowej 
www.lzs.pl i Facebook'u.

Ten rok jest wyjątkowy dla Krajowego Zrzeszenia LZS – obchodzimy 75lecie naszej działalności. W sobotę 16 marca 1946 roku w kar
totekach Związku Samopomocy Chłopskiej pod numerem „1” zarejestrowany został LZS „Swornica” Czarnowąsy (woj. opolskie). Jego 
założyciel Antoni Janik, wtedy jeszcze nie zdawał sobie sprawy, że tworząc pierwszy LZS, przyczyni się do powstania największego ruchu 
sportowego w Polsce. Od tego czasu w klubach LZS wychowały się całe pokolenia dzieci i młodzieży. Wiele z nich zostawało później 
mistrzami Polski, Europy i świata, medalistami olimpijskimi. Dziś „Zielone Bractwo” z dumą obchodzi ten wspaniały jubileusz. Choć 
wiek emerytalny dawno minął, LZSy czują się ciągle jak nastolatki.

Obchody 75-lecia Ludowych Zespołów Sportowych
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IO Tokio 2021 – tylko 14 medali, czy aż 14 medali?

Polscy sportowcy zdobyli na Igrzyskach XXXII Olimpiady w Tokio 14 medali – 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Trzy z tych medali 
zdobyli zawodnicy z klubów Krajowego Zrzeszenia LZS. Mistrzem olimpijskim w rzucie młotem został Wojciech Nowicki KS Podlasie 
Białystok (trener Malwina Sobierajska), wicemistrzynią w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk LUKS Hańcza Suwałki (trener Karol 
Sikorski), brązowy krążek w zapasach w stylu klasycznym wywalczył Tadeusz Michalik KS Sobieski Poznań (trener Antoni Obrycki).

Zajęliśmy w klasyfikacji medalowej 17. 
miejsce. Igrzyska te były najlepsze dla Polski 
w XXI w. Lekkoatletyka, zapasy, wioślar-
stwo, kajakarstwo, żeglarstwo – to sporty, w 
których jesteśmy medalistami. Przeżyliśmy, 
jako kibice mnóstwo radości i niestety sporo 
rozczarowań. Było wiele niespodzianek, 

przede wszystkim złoty medal w chodzie 
sportowym na 50 km Dawida Tomali (AZS 
KU Politechnika Opolska), który w swoim 
pierwszym występie na tym dystansie został 
mistrzem Polski, w drugim mistrzem olim-
pijskim (to się nazywa progres!) i Patryka 
Dobka (MKL Szczecin) w bieg na 800 m, 
który jeszcze rok temu biegał 400 m przez 
płotki, a także złoto naszej sztafety miesza-
nej 4x400 m – historyczne, bo konkurencja 
ta została w Tokio rozegrana po raz pierw-
szy. Mnie osobiście zachwyciła Aleksandra 
Mirosław, która pobiła rekord świata we 
wspinaczce na czas. Największym rozczaro-
waniem był brak medalu naszych siatkarzy. 

Medale zdobyli również zawodnicy, któ-
rzy swoje kariery sportowe zaczynali w klu-
bach Zrzeszenia LZS – brązowy medalista w 
rzucie młotem Paweł Fajdek w latach 2003-
2007 trenował w klubie LKS Zielony Dąb 
Żarów, w latach 2008–2020 reprezentował 
barwy KS Agros Zamość; brązowa meda-
listka w rzucie młotem Malwina Kopron 
w latach 2007–2012 była zawodniczką KS 
Wisła Puławy; złoci medaliści w sztafecie 
mieszanej 4x400 – Dariusz Kowaluk rozpo-
czął swoją przygodę z lekkoatletyką w MKS 
Żak Biała Podlaska (2011–2012), pierwszym 
klubem Natalii Kaczmarek był ALKS AJP 
Gorzów Wlkp. (2013–2016).

Jak spisali się pozostali olimpijczycy 
z naszych klubów? Zacznijmy od lekkiej 
atletyki. Na pewno tych igrzysk nie zali-
czą do udanych Marcin Chabowski z STS 

Pomerania Szczecinek, który nie ukończył 
biegu w maratonie i Łukasz Niedziałek z 
WLKS Nowe Iganie, który zszedł z trasy 
chodu na 20 km. Nie zachwycili także 
zawodnicy KS Podlasie Białystok – Klaudia 
Kardasz w pchnięciu kulą w kwalifikacjach 
zajęła dopiero 18 miejsce; Damian Czykier 
w biegu na 110 ppł odpadł w półfinale, 
podobnie jak w Rio de Janeiro; 11 miejsce 
w skoku wzwyż zajęła Kamila Lićwinko 
(w Rio była 9.), która poinformowała, że 
kończy karierę; Marlena Gola w sztafecie 
4×100 m nie startowała, jej koleżanki nie 
zakwalifikowały się do finału. Do finału 
w biegu na 3000 m z przeszkodami nie 
zakwalifikowała się także Aneta Konieczek 
z WMLKS Nadodrze Powodowo. 

W kolarstwie torowym w zasadzie cała 
nasza reprezentacja oparta była o zawod-
niczki i zawodników z klubów Zrzeszenia, 
byli to: Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik, 
Marlena Karwacka – wszystkie KK Ziemia 
Darłowska, Urszula Łoś ALKS Stal Ocetix 
Iglotex Grudziądz, Nikol Płosaj i Patryk 
Rajkowski UKS Mróz TFP Jedynka Kórnik, 
Mateusz Rudyk, Krzysztof Maksel – obaj 
ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz. 
Najlepiej spisały się siostry Pikulik, które w 
madisonie zajęły 6 miejsce, Łoś i Karwacka 
w sprincie drużynowym były siódme, 8 
miejsce w wyścigu drużynowym mężczyzn 
zajęli wyżej wymienieni kolarze.

O pechu może mówić nasz jeździec Paweł 
Spisak z JKS Skibno, jego koń Banderas 
nie przeszedł kontroli weterynaryjnej. 
Debiutująca na igrzyskach łuczniczka Sylwia 
Zyzańska z LKS Łucznik Żywiec zakończyła 
swój udział na 1/32 finału. W pływaniu 
jedyny przedstawiciel naszego Zrzeszenia 
Paweł Juraszek z MKS 9 Dzierżoniów nie 
zakwalifikował się do finału 50 m stylem 

dowolnym, w półfinale zajął 14 miejsce – to 
znaczny postęp w porównaniu z występem 
w Rio de Janeiro, kiedy był 35. W zapasach 
w stylu wolnym startowali Kamil Rybicki z 
LKS Mazowsze Teresin i Magomedmurad 
Gadżijew AKS Piotrków Trybunalski, obaj 
odpadli w ćwierćfinałach.

W sumie na IO w Tokio startowało 23 
sportowców z klubów Zrzeszenia, gdyby do 
tego doliczyć wychowanków LZS, takich jak 
Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, Szymon 
Sajnok czy Bartłomiej Adamus to zbierze się 
grupka 42 zawodników, czyli ok. 19% całej 
narodowej reprezentacji.

Jakie to były Igrzyska? Na pewno przejdą 
do historii jako wyjątkowe przede wszyst-
kim dlatego, że z powodu pandemii odbyły 
się z rocznym opóźnieniem, na trybunach 
nie było kibiców, a uczestników obowiązy-
wał niespotykany do tej pory reżim sani-
tarny. Wielu zawodników podkreślało w 
swoich wypowiedziach, że czuli się pod-
czas startu jak na „imprezie podwórkowej”. 
Zapamiętamy je także z powodu kosmicz-
nych butów, dzięki którym biegacze śmigali 
po bieżni jak gepardy i bili rekordy świata 
i życiowe. Przypominają się czasy Pekinu, 
gdzie pływacy startowali w poliuretanowych 
kostiumach, których zabroniono w 2010 
roku. Czy buty „szybkobiegi” podzielą ich 
los? W Tokio byliśmy świadkami debiutu 
kilku nowych dyscyplin, w tym zdomino-
wanego przez dzieci skatebordingu. Czy 
zadomowią się na dłużej? Czas pokaże.

Czy 14 medali to dużo, czy mało? Biorąc 
pod uwagę marzenia kibiców – to mało. 
Zmarnowanych szans było wiele. Gdyby 
odjąć 9 medali lekkoatletów to obraz pol-
skiego sportu nie zachwyca. Może w Paryżu 
będzie lepiej.

Iwona Derlatka
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Za nami już 13 imprez mistrzowskich Krajowego Zrzeszenia LZS. Jak zwykle otworzyły je biegi przełajowe, następnie odbyły się 
mistrzostwa w podnoszeniu ciężarów do lat 15 i 17. W maju i czerwcu królowało kolarstwo – w tym czasie odbyły się aż 4 imprezy 
mistrzowskie, które w sierpniu dopełnił 65. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Orlików Przyjaźni PolskoUkraińskiej. W czerwcu odby
ły się też mistrzostwa Zrzeszenia w lekkiej atletyce i zapasach w stylu wolnym młodzików. Lipiec należał do piłki nożnej – rozegrano 
cztery turnieje „Piłkarska Kadra Czeka”, czyli mistrzostwa Zrzeszenia dziewcząt i chłopców do lat 13 i 15. W tym samym miesiącu odbył 
się 63. Ogólnopolski Masowy Turniej Szachowy LZS o „Złotą Wieżę”. Poniżej krótkie relacje z tych mistrzostw. Szczegółowe wyniki 
dostępne na stronie www.lzs.pl

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w 
Biegach Przełajowych odbyły się w dniach 
5-6 marca w Żerkowie, który gościł mistrzo-
stwa po raz dziewiąty w ciągu ostatnich 
kilku lat. Frekwencja dopisała – na trud-
nej trasie, która momentami przypominała 
cross, o medale walczyło ponad 300 zawod-
ników z 63 klubów, reprezentujących 11 
województw. O tytuły mistrzów Zrzeszenia 
LZS walczyli zawodnicy w kategoriach: 
młodziczka/młodzik, juniorka młodsza/
junior młodszy, juniorka/junior oraz mło-
dzieżowcy – kobiety i mężczyźni. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS oraz jako organizator bez-
pośredni Wielkopolskie Zrzeszenie LZS 
przy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, Gminy Żerków, UKS 
Prze łaj Żerków. Impreza została dofinans-
owana przez Ministerstwo Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu.

Zanim zawodnicy wyruszyli na tra-
sę, odbyła się uroczystość otwarcia mis-
trzostw, w której udział wzięli m.in.: poseł 
Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący 

Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, Marek 
Mazur wiceprzewodniczący Krajowego 
Zrze szenia LZS, burmistrz Żerkowa Michał 
Surma, sekretarz KZ LZS Krzysztof Piasek, 
wiceprzewodniczący Zacho dnio po mor-
skiego Zrzeszenia LZS Tomasz Pacie jewski. 
Gośćmi specjalnymi byli olimpijczycy: 
Tadeusz Kulczycki (biegał na 400 m ppł, 
był zawodnikiem LKS Orkan Poznań) i 
Rafał Wieruszewski (czterystumetrowiec, 
zawodnik UKS Orkan Środa Wlkp., obecnie 
wiceprezes WZLA).

Klasyfikację klubową wygrał ULKS Talex 
Borzytuchom (woj. pomorskie), przed KS 
Stal LA Ostrów Wlkp. (woj. wielkopolskie) 
i WMLKS Pomorze Stargard (woj. zachod
niopomorskie). Klasyfikację wojewódzką 
wygrali gospodarze, czyli woj. wielkopol
skie, przed woj. pomorskim i zachodnio
pomorskim.

W mistrzostwach wzięło udział kilkunastu 
świetnych zawodników, którzy mieli udany 
sezon halowy, a w dalszej części sezonu 
również bardzo dobrze sobie radzili. Byli to 

m.in.: juniorka młodsza Lena Suchowolak 
z UKS Filipides Teresin – aktualna halowa 
mistrzyni Polski U18 w biegu na 600 m; 
juniorzy młodsi Adam Majewski z SSMKS 
Parasol Wrocław – brązowy medalista HMP 
U18 w biegu na 2000 m i Łukasz Klimiuk 
KS Parkiet Hajnówka – brązowy medalista 
w HMP U18 na 1000 m; juniorka Regina 
Piechowska z ULKS Talex Borzytuchom 
– mistrzyni Polski U18 w alpejskim biegu 
górskim; U23 – Beata Topka z ULKS Talex 
Borzytuchom, która w tym roku zdobyła 
tytuł halowej mistrzyni seniorów i U23 
w biegu na 3000 m, jest także aktualną 
mistrzynią Polski U23 w biegach przeła-
jowych czy Dawid Borowski z KS Stal LA 
Ostrów Wlkp., brązowy medalista HMP 
U23 na 1500 m.

Podczas mistrzostw odbył się także bieg 
otwarty dzieci, w którym wzięło udział 
ponad 150 uczestników. Wśród dziewcząt 
wygrała Julia Giejbatow z UKS Filipides 
Teresin, wśród chłopców Marcel Maćkowski 
z UKS Achilles Leszno.

Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia 
LZS w Podnoszeniu Ciężarów U15 i U17 
chłopców i dziewcząt odbyły się w dniach 
13–16 maja. Startowało ponad 300 zawod-
ników i zawodniczek z 50 klubów repre-
zentujących 15 województw. W uroczystym 
otwarcie mistrzostw udział wzięli m.in.: wójt 

gminy Siedlce Henryk Brodowski, prezes 
PZPC Mariusz Jędra, władze klubu WLKS 
Siedlce Iganie nowe oraz przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. Zawody otworzył wice-
przewodniczący KZ LZS Marek Mazur.

Klasyfikację drużynową wygrał LKS 

Budowlani Całus Nowy Tomyśl przed 
CLKS Mazovia Ciechanów i LKS Polwica 
Wierzbno. Wojewódzką – lubelskie przed 
wielkopolskim i mazowieckim.

W punktacji Sinclaira dziewcząt U15 naj-
lepsza okazała się Daria Młotkowska z CLKS 
Mazovia Ciechanów zwyciężczyni kategorii 

młodziczka – Zuzanna Doroba z PLKS 
Gwda Piła, młodzik – Paweł Rafiński z LKS 
Lubawa; juniorka młodsza – Katarzyna 
Napiórkowska z LKS Maków Mazowiecki; 
junior młodszy – Kuba Gajda z MLUKS 
Triathlon Koło; juniorka – Małgorzata 
Karpiuk z KS Podlasie Białystok; junior 
– Adam Ochnik z KS Polonia Pasłęk; 
kobiety U23 – Beata Topka z ULKS Talex 
Borzytuchom, mężczyźni U23 – Dawid 
Borowski z KS Stal LA Ostrów Wlkp.

Mistrzowie KZ LZS

B i e g i  p r z e ł a j o w e � Ż e r k ó w

Podnoszenie ciężarów do l at 15 i 17 � Siedlce

M i s t r z o s t w a
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K o l a r s t w o  S z o s o w e  J u n i o r � D o b c z yc e
W dniach 28–30 maja w Dobczycach od-

był się XXXIX Wyścig Kolarski Juniorów 
oraz Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 

LZS „Złote Koło”. W wyścigu startowało 92 
zawodników, w tym 60 z klubów naszego 
Zrzeszenia reprezentujących 6 województw. 

W kolarskim peletonie ścigali się także za-
wodnicy z Litwy, Estonii, Czech oraz wielo-
narodowy zespół Cannibal Team. 

Wyścig był czteroetapowy i jak zwykle 
bardzo trudny – ukończyło go tylko 43 za-
wodników. XXXIX Wyścig Kolarski Junio-
rów Dobczyce 2021 wygrał jego ubiegło-
roczny zwycięzca Madis Mikhels z Estonii.

Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS w 
wyścigu ze startu wspólnego został Szymon 

Korniak z UKS Copernicus Toruń, wice-
mistrzem Mikołaj Szulik z UKS Avatar, II 
wicemistrzem Marek Kapela Świt/NOSiR 
Mazowsze Serce Polski. W jeździe na czas 
najlepszy był także Szymon Korniak, drugie 
miejsce zajął Julian Kot KS Społem Łódź, a 
trzecie Igor Sęk z UKS Copernicus Toruń. 

Klasyfikację klubową wygrał UKS Co
pernicus Toruń przed MKS Lewart AGS 
Lubartów i WLKS Krakus bcc Czaja, wo
jewódzką kujawskopomorskie przed ślą
skim i mazowieckim. 

Jedną z najbardziej cenionych klasyfikacji 

59 kg, druga była Amelia Łozińska z LKS 
Polwica Wierzbno mistrzyni Zrzeszenia w 
kategorii 45 kg, trzecia Julia Szczepaniak z 
MGLKS Tarpan Mrocza mistrzyni w kate-
gorii 55 kg. Wśród dziewcząt U17 punktację 
Sinclaira wygrała Monika Marach z MGLKS 
Tarpan Mrocza mistrzyni Zrzeszenia w kat. 
64 kg, która ustanowiła rekord Polski w 
podrzucie, druga była Oliwia Drzazga z 
UMLKS Radomsko najlepsza w kat. 49 kg 
– ustanowiła rekordy Polski w rwaniu, pod-
rzucie i dwuboju, a trzecia Martyna Dołęga 
z WLKS Nowe Iganie Siedlce mistrzyni w 
kat. 76 kg z rekordem Polski w podrzucie. 
W tej samej punktacji wśród zawodników 
do lat 15 najlepszy był Kacper Filipiak KSS 
Husarii Lubraniec kat. 67 kg, drugi Dawid 
Lisiak LKS Budowlani Całus Nowy Tomyśl 
kat. 73 kg i Aleksander Roszkowski KS 
Klimat Łapy kat. 96 kg. Wśród zawodników 
U17 doszło do niecodziennej sytuacji – naj-
lepsi okazali się zawodnicy TS Nida Nidzica, 
którzy zajęli pierwsze trzy miejsca: Michał 
Jaworski – mistrz w kat. 89 kg, Hubert 
Pietrzak  – wicemistrz w kat. 67 kg i Bartosz 
Burski  – mistrz w kat. 67 kg. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i klub WLKS Nowe Iganie 
Siedlce, który w tym roku obchodzi 45-lecie 

swojego istnienia, przy współpracy Gminy 
Siedlce, Miasta Siedlce, Powiatu Sie dle-
ckie go, Mazowieckiego Zrzeszenia LZS, 
Ma zo wieckiego Okręgowego Związku Pod-
no szenia Ciężarów. Mistrzostwa uzyskały 
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Kolejną wielką imprezą dla zawodników 
do lat 17 były mistrzostwa Polski (OOM), 

które dobyły się w lipcu. Zawodnicy z 
naszych klubów, w większości medaliści 
mis trzostw Zrzeszenia, spisali się w nich 
świetnie, zdobywając łącznie 47 meda-
li (juniorki 23, juniorzy 24). Najlepszymi 
za wo dni kami tych mistrzostw zosta-
li mistrzyni Zrzeszenia Monika Marach i 
mistrz Zrze szenia Michał Jaworski.

•	U15 dziewczęta: 45 kg Amelia Łodzińska 
LKS Polwica Wierzbno, 49 kg Marika Nowak, 
55 kg Julia Szczepaniak – obie MGLKS 
Tarpan Mrocza, 59 kg Daria Młotkowska 
CLKS Mazovia Ciechanów, 64 kg Gabriela 
Szymańska LKS Pol wica Wierzbno, 71 kg 
Oliwia Styczyszyn KS Pro mień Opalenica, 76 
kg Katarzyna Ko ze ra UMLKS Radomsko, +76 
kg Alek san dra Godlewska KS Klimat Łapy.
•	U15 chłopcy: 45 kg Maciej Tomaszewski 
LKS Budowlani Całus Nowy Tomyśl, 49 kg 
Bartosz Kozyra POM–Iskra Piotrowice, 55 
kg Szymon Góralski LKS Polwica Wierzbno, 
61 kg Adrian Krupa LKS Budowlani Całus 

Nowy Tomyśl, 67 kg Kacper Filipiak KSS 
Husaria Lubraniec, 73 kg Dawid Lisiak LKS 
Budowlani Całus Nowy Tomyśl, 81 kg Imer 
Sejdija LKS Omega Kleszczów, 89 kg Mariusz 
Ziółkowski CLKS Mazovia Ciechanów, 96 kg 
Aleksander Roszkowski KS Klimat Łapy, +96 
kg Wojciech Piotrowski LKS Żuławy Nowy 
Dwór Gdański.
•	U17 dziewczęta: 49 kg Oliwia Drzazga 
UMLKS Radomsko, 55 kg Nina Poniatowska 
CLKS Mazovia Ciechanów, 59 kg Zuzanna 
Ślipek GKS Zamek Gołańcz, 64 kg Monika 
Marach MGLKS Tarpan Mrocza, 71 kg 
Daria Dyndał AKS Myślibórz, 76 kg Mar-

tyna Dołęga WLKS Nowe Iganie Siedlce, 81 
kg Julia Stró żyk KS Promień Opalenica, +81 
kg Dominika Najdowska MGLKS Tarpan 
Mrocza.
•	U17 chłopcy: 55 kg Dominik Nowacki KS 
Klimat Łapy, 61 kg Mikołaj Paterek MLKS 
Krajna Sępólno Krajeńskie, 67 kg Bartosz 
Burski TS Nida Nidzica, 73 kg Dawid Majsy, 
81 kg Patryk Barański – obaj LZS Dobryszyce, 
89 kg Michał Jaworski TS Nida Nidzica, 
96 kg Mateusz Ambroziak UOLKA Ostrów 
Mazowiecka, 102 kg Miłosz Wawrzyszcz, 
+102 kg Szymon Ziółkowski – obaj CLKS 
Mazovia Ciechanów.

Mistrzowie Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów

K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S
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w tym wyścigu jest klasyfikacja na najlepsze-
go „górala”, a nagrodą koszulkę w grochy i 
puchar ufundowany przez Rafała Majkę. W 
tym roku zdobył go Belg Vlad Van Meche
len z grupy Cannibal Team. Po raz pierwszy 
od kilkunastu lat nagrody nie wręczał ojciec 
Rafała Majki – Piotr Majka, który niestety 
zmarł kilka tygodni przed wyścigiem.

Mamy nadzieję, że w przyszłym rok od-
będzie się 40. jubileuszowy wyścig. Jego po-
mysłodawcą i „duszą” organizacyjną jest tre-
ner WLKS Krakus – Zbigniew Klęk, który 

z małego lokalnego wyścigu uczynił jeden z 
najważniejszych w naszym kraju wyścigów 
dla juniorów.

Warto przypomnieć, że w przeszłości 
wyścig ten wygrywali lub zajmowali w nim 
czołowe miejsca znakomici dziś polscy ko-
larze. W 1996 roku wyścig wygrał Sylwe
ster Szmyd reprezentujący wtedy KS Romet 
Bydgoszcz, w 2002 roku zwycięzcą był Mi
chał Gołaś z TKK Pacific Toruń, a trzecie 
miejsce zajął Tomasz Marczyński WLKS 
Krakus. W 2007 roku wygrał Rafał Maj

ka z WLKS Krakus, startował w nim także 
Michał Kwiatkowski TKK Pacific Toruń, 
który został w tym samym roku II wicemi-
strzem Zrzeszenia w jeździe indywidualnej 
na czas, mistrzem został wtedy Rafał Majka. 
Ostatni Polakiem, który wygrał ten wyścig, 
był Damian Papierski z UKS Koźminianka 
Koźminek, a było to w roku 2018. W trzech 
ostatnich wyścigach królują Estończycy.

Organizatorami wyścigu byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Małopolskie Zrzeszenie 
LZS i WLKS Krakus przy współpracy Staro-
stwa Myślenickiego, Urzędu Miasta i Gmi-
ny Dobczyce, urzędów gmin: Jodłownik, 
Łapanów, Trzciana, Raciechowice. Wyścig 
dofinansowało Ministerstwo Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu. Krajowe 
Zrzeszenie LZS reprezentował na wyścigu, 
skarbnik KZ LZS, wiceprzewodniczący Ma-
łopolskiego Zrzeszenia LZS Jacek Kucybała.

M i s t r z o s t w a

Już od wielu lat na Pomorzu Zachodnim, 
w okolicach Dąbek i Jarosławca pod koniec 
maja lub na początku czerwca odbywają się 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w 
Kolarstwie Szosowym Kobiet, rozgrywany 
jest także Puchar Polski. W tym roku mi-
strzostwa odbyły się w dniach 29–30 maja. 

O medale rywalizowały w jeździe indywi-
dualnej na czas i w wyścigu ze startu wspól-
nego juniorki młodsze i juniorki/orliczki w 
wyścigu open. W sumie startowało ponad 
300 kolarzy i kolarek, z tego w mistrzo-
stwach Zrzeszenia 129 zawodniczek z 22 
klubów reprezentujących 9 województw. Jak 
zwykle KK Ziemia Darłowska zorganizowa-
ła całą imprezę „celująco”.

Mistrzynią Krajowego Zrzeszenia LZS w 
jeździe indywidualnej na czas wśród junio-
rek młodszych została Kinga Tyszkiewicz z 
MKS Środa Wielkopolska (późniejsza wice-
mistrzyni OOM), I wicemistrzynią Katarzy

na Stelmach KK Ziemia Darłowska, II wice-
mistrzynią Julia Przymusińska UKS Mróz 
TFP Jedynka Kórnik. W kategorii juniorka/
orliczka mistrzynią Zrzeszenia została Ka
rolina Kumięga z TKK Pacific Toruń Fit-
ness Cycling Team, I wicemistrzynią Maja 
Wróblewska z KK Ziemia Darłowska, a II 
wicemistrzynią Wiktoria Polak Mat Atom 
Deweloper Wrocław/Fundacja BB. 

Mistrzynią Krajowego Zrzeszenia LZS w 
wyścigu ze startu wspólnego wśród juniorek 
młodszych została Kinga Rybkiewicz LKK 
Zakłady Mięsne Warmia Biskupiec, I wi-
cemistrzynią Eliza Rabażyńska ALKS Stal 
Grudziądz (późniejsza mistrzyni OOM), II 
wicemistrzynią Aleksandra Patora KK Zie-
mia Darłowska. Wśród juniorek/orliczek 
tytuł ten zdobyła Olga Wankiewicz UKS 
Copernicus Toruń, I wicemistrzynią została 
Kaja Rysz Mat Atom Deweloper Wrocław/
Fundacja BB, II wicemistrzynią Nikola Wie

lowska KK Ziemia Darłowska.
Klasyfikację klubową wygrała KK Zie

mia Darłowska przed Mat Atom Dewelo
per Wrocław/Fundacja BB i TKK Pacific 
Toruń Fitness Cycling Team, wojewódzką 
kujawskopomorskie przed zachodniopo
morskim i dolnośląskim.

Organizatorem mistrzostw było Krajo-
we Zrzeszenie LZS, KK Ziemia Darłowska, 
Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS przy 
współpracy Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego, Gmin 
Darłowo i Postomino oraz Zachodniopo-
morskiego Związku Kolarskiego. Mistrzo-
stwa zostały dofinansowane przez Minister-
stwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu. 

Krajowe Zrzeszenie LZS na mistrzostwach 
reprezentowali Marek Mazur wiceprzewod-
niczący KZ LZS oraz Tomasz Paciejewski, 
wiceprzewodniczący Zachodniopomorskie-
go Zrzeszenia LZS.

Kolarstwo szosowe Kobiet� Dąbki/Jarosławiec
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Ponad 430 zawodników wzięło udział w 
dwudniowym Memoriale Joachima Ha-
lupczoka, który odbył się 5 i 6 czerwca na 
Opolszczyźnie. W jego ramach odbyły się 
też Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w kolarstwie szosowym młodzików i ju-
niorów młodszych, Puchar Polski juniorów 
młodszych, juniorów i orlików oraz elimina-
cje do OOM juniorów młodszych. 

Joachim Halupczok to wicemistrz olim-
pijski w drużynie z 1988 roku oraz indy-
widualny mistrz świata i wicemistrz świata 
w drużynie z 1989 roku, który swoją karie-
rę zaczynał w klubie LKS Ziemia Opolska 
Opole. Od lat dyrektorem wyścigu poświę-

conemu jego pamięci jest Marian Stani
szewski, pierwszy trener Achima (tak nazy-
wali go prawie wszyscy) zmarłego w wieku 
zaledwie 25 lat. 

Pierwszego dnia kolarze rywalizowali w 
jeździe indywidualnej na czas w rodzinnej 
miejscowości Joachima Halupczoka – Niw-
kach. Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS 
wśród młodzików został Szymon Wrona z 
KS Deichman SKSM MAT Sobótka, I wice-
mistrzem Maciej Majchrzak z LKS Baszta 
Golczewo, II wicemistrzem Borys Klacz
kowski z KLKS Azalia Brzóza Królewska. 
Wśród juniorów młodszych tytuł ten zdobył 
Adam Bronakowski z WMKS Olsztyn (póź-

niejszy brązowy medalista OOM ze startu 
wspólnego), I wicemistrzem został Dawid 
Lewandowski z LKS POM Strzelce Krajeń-
skie, II wicemistrzem Tomasz Listwoń KKS 
Gostyń. 

Start i metę wyścigu ze startu wspólnego 
zlokalizowano w Szczedrzyku, a trasa biegła 
wokół Jeziora Turawskiego. Mistrzem Kra-
jowego Zrzeszenia LZS wśród młodzików 
został Bartosz Łyżwa UKS Avatar, I wice-
mistrzem Szymon Wrona KS Deichman 
SKSM MAT Sobótka, II wicemistrzem Mi
kołaj Dziadura LKK Zakłady Mięsne War-
mia Biskupiec. Wśród juniorów młodszych 
najlepszy okazał się Dawid Lewandowski 

Puchar Szlaku Solnego to cykl zawodów 
cross country w kolarstwie górskim składa-
jący się z kilku wyścigów o puchary wójtów i 
burmistrzów. Pomysł organizacji tej imprezy 
zrodził się kilka lat temu wśród sportowców 
i działaczy z Orawy i Spytkowic. Pierwszy 
puchar rozegrano w 2005 roku, a już w 2009 
roku Krajowe Zrzeszenie LZS postanowiło, 
że jeden z wyścigów „Szlaku Solnego” będzie 
mistrzostwami Zrzeszenia. 

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
odbyły się 27 czerwca w Siedliskach koło 
Tuchowa w ramach XVII edycji Pucharu 
Szlaku Solnego. Był to także VII Wyścig o 
Puchar Burmistrza Tuchowa. Młodzicy, ju-
niorzy młodsi, juniorzy i orlicy z 10 klubów 
reprezentujących pięć województw walczyli 
o tytuły mistrzów Zrzeszenia. Klasyfika
cję klubową wygrał KS Luboń Skomielna 
Biała przed UKS Zawojak i UKS Wygoda 
Białystok. Gospodarze UKS Grupa Kolar
ska Four Bike zajęli 5 miejsce. Klasyfikację 
wojewódzką wygrało małopolskie przed 
śląskim i podlaskim.

Otwarcia imprezy dokonali m.in.: skarb-
nik KZ LZS, wiceprzewodniczący Mało-
polskiego Zrzeszenia LZS Jacek Kucybała i 

burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek.
Zwycięzcy klasyfikacji klubowej – KS Lu-

boń Skomielna Biała – zdobyli 13 medali. 
Sekcja Kolarska im. Henryka Łasaka przy 
Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej 
powstała w 2003 roku. Powstała dokładnie 

30 lat po tragicznym wypadku samochodo-
wym, jaki miał miejsce w tej miejscowości, 
a w którym zginął Henryk Łasak trener ka-
dry narodowej w kolarstwie. Początki były 
bardzo skromne, gdyż sekcja zrzeszała 4 za-
wodników, którzy dysponowali dwoma ro-

werami. Całe szczęście, że zawodnicy repre-
zentowali różne kategorie wiekowe, dzięki 
czemu mogli wymieniać się rowerami i brać 
udział w rywalizacji. Również na szczęście 
miejscowa młodzież chciała pójść w ślady 
swoich kolegów i powstał Klub Sportowy 
Luboń Skomielna Biała, do którego weszła 
sekcja kolarska. W 2007 roku w klubie poja-
wił się zawodowy trener Łukasz Sukiennik, 

klub otrzymał też licen-
cję PZKol, co pozwalało 
mu uczestniczyć w spo-
rcie kwalifikowanym i 
w miarę rozwoju szkolić 
kolejnych zawodników i 
odnosić sukcesy nie tyl-
ko w kraju. 

Wielkie gratulacje za 
sprawne przeprowadze-
nie mistrzostw Krajowe-
go Zrzeszenia LZS nale-
żą się bezpośredniemu 
organizatorowi klubowi 
UKS Grupa Kolarska 

Four Bike. Klub powstał w 2016 roku, jego 
założycielem i prezesem jest Tomasz Hudy
ka. Jego syn Wiktor przez wiele lat uprawiał 
kolarstwo górskie, dziś jest trenerem mło-
dych kolarzy z Siedlisk. 

Przez kilka miesięcy rodzice dzieci trenu-
jących przy Four Bike oraz zawodnicy i dzia-
łacze pracowali społecznie przy wytyczaniu 
nowej trasy o charakterze crossowym, która 
zachwyciła wszystkich przybyłych na zawo-
dy. Sportowej rywalizacji kolarzy górskich 
towarzyszył festyn rodzinny, w którym 
uczestniczyli mieszkańcy Lubaszowej, Sie-
dlisk i innych miejscowości gminy Tuchów.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Małopolskie Zrzeszenie 
LZS, Burmistrz Tuchowa oraz UKS Grupa 
Kolarska Four Bike. 

Mistrzostwa dofinansowało Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Kolarstwo szosowe Młodzik Junior młodszy� Turawa/Niwki

Kol arst wo MTB � Siedliska

młodziczka: 1. Maria Długosz UKS Zawojak, 
2. Milena Tarasewicz UKS Wygoda Białystok, 
3. Wiktoria Jaromin KS Luboń Skomielna 
Biała; młodzik: 1. Maksymilian Matysik UKS 
Zawojak, 2. Jakub Łukaszewicz UKS Wy-
goda Białystok, 3. Bruno Baścik KS Luboń 
Skomielna Biała; juniorka młodsza: 1. Inez 
Durlak, 2. Sara Bodkowska – obie KS Luboń 
Skomielna Biała, 3. Oliwia Stachurska WLKS 
Krakus-bbc Czaja; junior młodszy: 1. Brajan 
Świder, 2. Jakub Półchłopek – obaj KS Luboń 

Skomielna Biała, 3. Filip Chrzanowski UKS 
Grupa Kolarska Four Bike; juniorka: 1. Kin-
ga Żur, 2. Agnieszka Tylka – obie KS Luboń 
Skomielna Biała; junior: 1. Benedykt Dłu-
gosz UKS Zawojak, 2. Kacper Krupa MGLKS 
Olimpijczyk Szczekociny, 3. Tobiasz Musialik 
MGLKS Błękitni Koziegłowy; orliczka: 1. Sa-
bina Wierzycka, 2. Julita Fira – obie KS Luboń 
Skomielna Biała; orlik: 1. Stanisław Nowak, 2. 
Jarosław Żur, 3. Maciej Biedrończyk – wszy-
scy KS Luboń Skomielna Biała.

Medaliści mistrzostw

1 9 4 6 - 2 0 2 1
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LKS POM Strzelce Krajeńskie przed Marce
lem Kożyczakiem KKS Gostyń i Kacprem 
Mientkim UKS Copernicus Toruń.

W mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia 
rywalizowali kolarze z 13 klubów reprezen-
tujących 9 województw. Klasyfikację klubo
wą wygrał UKS Avatar przed KKS Gostyń 
i KS Deichman SKSM MAT Sobótka, wo
jewódzką wielkopolskie przed warmińsko
mazurskim i śląskim.

Organizatorami imprezy byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS,  Opolskie Zrzeszenie LZS i 
LKS Ziemia Opolska. Partnerami: Samorząd 
Województwa Opolskiego, gminy Chrząsto-
wice, Ozimek i Turawa. Mistrzostwa zostały 
dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Medale wręcza kolarzom m.in. przewod-
niczący WZ LZS w Opolu Gerard Halama.

Powyższe zdjęcie jest wymownym symbo-
lem 65. Jubileuszowego Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego Orlików Przyjaźni 
Polsko–Ukraińskiej – na podium stoi 
Bartłomiej Proć z KS Pogoń Mostostal 
Puławy, zwycięzca tego wyścigu, a poniżej 
Mieczysław Brzeziński, zwycięzca pierw-
szego wyścigu z 1957 roku, który starto-
wał w barwach LZS Mazowsze. Mało jest 
imprez kolarskich w Polsce, które mają taką 
tradycję. 

W 65. Jubileuszowym Międzynarodowym 
Wyścigu Kolarskim Orlików Przyjaźni 
Polsko Ukraińskiej, który odbył się dniach 
3–6 sierpnia na pięknym Roztoczu starto
wało 12 zespołów oraz zawodnicy indy
widualni, w sumie 78 kolarzy. Wyścig był 
pięcioetapowy, kolarze przejechali ponad 
530 km. Pierwszy etap wyścigu wygrał 
Szymon Potasznik z KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne. Był to etap pod patronatem 
Starosty Zamojskiego Stanisława Grześko z 
pre miami lotnymi w Szczebrzeszynie – pre-
mia Burmistrza Henryka Mateja, w Sulo-
wie premia Wójta Gminy Leona Bulaka i 

w Zwierzyńcu premia Burmistrz Urszuli 
Kolman. Nagrody końcowe za etap zapew-
nili również Burmistrz Goraja Antoni 
Łukasik oraz Burmistrz Frampola Józef 
Rudy. Na drugim etapie – jazda indywidu-
alna na czas – najlepszy był kolarz KLTC 
Konin Kacper Gieryk (junior). Trzeci etap 
wygrał Mateusz Manowski z LUKS Trójka 
Piaseczno, czwarty – Patryk Gieracki TC 
Chrobry Scott Głogów, piąty – Bartłomiej 
Proć.

Zwycięzca piątego etapu, który został 
zwycięzcą całego wyścigu, wygrał także kla-
syfikację punktową i klasyfikację aktyw-
nych, z kolei klasyfikację górską wygrał jego 
kolega z drużyny Karol Wawrzyniak. 

Klasyfikację drużynową wygrał KLTC 
Konin Mix przed KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne i GKS Cartusia Kartuzy Atelier 
Bike. Drugie miejsce w klasyfikacji general-
nej zajął Kacper Gieryk KLTC Konin Mix, 
trzecie Patryk Gieracki z TC Chrobry Scott 
Głogów.

Od kilku lat podczas tego wyścigu rozgry-
wane są też Mistrzostwa Krajowego Zrze-

szenia LZS Orlików. W tym roku tytuły 
mistrzów zdobyli – w jeździe indywidualnej 
na czas Bartłomiej Proć, w wyścigu ze 
startu wspólnego Szymon Potasznik z KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne.

Organizatorem wyścigu było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie przy współpracy samorzą-
dów lokalnych i sponsorów. Wyścig dofinan-
sowało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. 

Dyrektorem wyścigu od lat jest wiceprze-
wodniczący WZ LZS w Lublinie Wacław 
Słomkowski. Wyścig otwiera i zawsze towa-
rzyszy kolarzom przewodniczący WZ LZS 
w Lublinie Józef Poterucha, chyba żadnego 
wyścigu nie opuścił to tej pory jego pierw-
szy zwycięzca Mieczysław Brzeziński. Dla 

65. Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski Orlików 
Przyjaźni�Polsko�–�Ukraińskiej

Bartłomiej Proć na najwyższym 
stopniu podium

M i s t r z o s t w a
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W Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia 
LZS w Zapasach w stylu wolnym młodzików 
startowało 111 zawodników z 24 klubów 
reprezentujących 10 województw. Mistrzo-
stwa odbyły się w Miliczu w dniach 18–19 
czerwca. 

Organizatorem mistrzostw było Krajo-
we Zrzeszenie LZS, bezpośrednim orga-
nizatorem klub ULKS Bizon Milicz przy 
współpracy Gminy Milicz, Dolnośląskiego 
Zrzeszenia LZS we Wrocławiu, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolnośląskie-
go, Polskiego Związku Zapaśniczego, Banku 
Spółdzielczego w Miliczu. 

Mistrzostwa zostały dofinansowane przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu. 

Rangę mistrzostw docenił prezes Polskie-
go Związku Zapasów Andrzej Supron, który 
z zainteresowaniem oglądał walki młodych 
zawodników i wręczał im medale.

Klasyfikację klubową wygrał zdecydo
wanie LKS Orzeł Namysłów, którego za
wodnicy zdobyli 9 medali (414), drugie 
miejsce zajął LKS Mazowsze Teresin, trze
cie MKS Rokita Brzeg Dolny. Klasyfikację 
wojewódzką wygrało dolnośląskie przed 
opolskim i wielkopolskim. 

W turnieju stoczono 170 walk, z których 
48% zakończyło się położeniem na łopat-
ki. Turniej był nieźle obsadzony, niektórzy 
zawodnicy reprezentowali wysoki poziom 
sportowy – widać, że rośnie nam ciekawe 
pokolenie zapaśnicze. 

Trzech uczestników naszych mistrzostw 
kilka tygodni wcześniej uczestniczyło w 
Mistrzostwach Europy Młodzików w Sofii. 
Byli to mistrzowie Zrzeszenia Maksymilian 
Marcinkiewicz i Gracjan Matyjasek oraz 
wicemistrz Zrzeszenia Piotr Warcholiński – 
wszyscy LKS Orzeł Namysłów. 

We wspominanych mistrzostwach Polskę 
reprezentowało 13 młodych zapaśników, w 
tym dziewięciu z klubów naszego Zrzesze-
nia. Najlepiej z nich spisał się Bartek Nowa
kowski zawodnik LKS Mazowsze Teresin, 
który wywalczył brązowy medal. Nasz re-
prezentant poza tym, że jako jedyny wolniak 
stanął na podium bułgarskiego czempiona-
tu, to na stałe wpisał się w kroniki polskiego 
zapaśnictwa, gdyż jako pierwszy w historii 
zdobył medalu ME w tej grupie wiekowej.

35 kg Szymon Rogowicz ZKS Koszalin, 38 
kg Jakub Asztemborski LKS Orzeł Namy-
słów, 41 kg Michał Michniewicz MLUKS 
Karlino, 44 kg Maksymilian Marcinkiewicz 
LKS Orzeł Namysłów, 48 kg Łukasz Ser-
watkiewicz Husaria Fight Team Kozielice, 
52 kg Dawid Bielski LKS Mazowsze Tere-
sin, 58 kg Gracjan Matyjasek LKS Orzeł 
Namysłów, 62 kg Adrian Paszkowski LKS 
Orzeł Namysłów, 68 kg Patryk Kutyłow-
ski LKS Mazowsze Teresin, 75 kg Maciej 
Dallige LKS Suples Lniano, 85 kg Krystian 
Świętlicki MLUKS Karlino, 100 kg Karol 
Rosiewicz LKS Ceramik Krotoszyn.

Mistrzowie Zrzeszenia

Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lublinie 
to najważniejsza impreza w roku.

Jak już pisaliśmy wyścig ten, to jeden 
z najstarszych wyścigów kolarskich w 
Polsce. Wszystko zaczęło się na Ziemi 
Sandomierskiej w 1956 roku od rajdu rowe-
rowego, który już rok później przekształcił 
się w wyścig na 100 km. W kolejnym roku 
wyścig miał już 3 etapy. Były też lata, kiedy 
wyścig liczył 9, a w latach 1979 i 1984 nawet 
10 etapów. Już w 1958 roku wyścig się 
„umiędzynarodowił” – wystartowała w nim 
drużyna Dynama Kijów. W latach następ-
nych startowały w nim drużyny narodowe i 
klubowe z ZSRR, Bułgarii, NRD, Rumunii, 
CRSR. Były to bowiem lata, kiedy ten wyścig 
był drugim w Polsce po Wyścigu Pokoju 
jeśli chodzi o prestiż. 

W latach 70. i 80. XX wieku w wyści-
gu ścigali się wtedy jeszcze nikomu nie 
znani zawodnicy — Joachim Halupczok, 
Zbigniew Spruch i Zenon Jaskuła.

Najwięcej zwycięstw odniósł w wyścigu 
Józef Beker – trzy. Bartłomiej Proć jest 34 

Polakiem, który wygrał ten wyścig. 
Więcej informacji o jego historii znajdzie-

cie w poście opublikowanym 29 lipca na 
naszej stronie www.lzs.pl.

Fot. 2 Lata 60. XX wieku. Od lewej stoją: 

Ryszard Marczewski, Antoni Pałka, Bogusław 
Fornalczyk i Mieczysław Brzeziński, fot. 3 
Kolarze na trasie 65. jubileuszowego wyścigu, 
fot. 4. Na starcie wyścigu VIP-ów, który był 
atrakcyjnym dodatkiem w rok 2000

K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S
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Co roku Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia LZS 
w Lekkoatletyce mogą 
pochwalić się dużą fre-
kwencją. Podobnie było 
i tym razem. Do Słubic 
(4-6 czerwca) przy jechało 
ponad 700 zawodników i 
zawodniczek z 116 klubów 
reprezentujących 13 wo-
jewództw. Piękny słubicki 
stadion, dobra pogoda, 
świetna organizacja sprzy-
jały osiąganiu dobrych 
wyników. Prawie w każdej 
konkurencji padały rekor-
dy życiowe, uzyskano też 
kilka minimów na Mistrzo-
stwa Europy U20. Ozdobą 
mistrzostw był start poza 
konkurencją w biegu na 200 m Kornelii 
Lesiewicz, zawodniczka AZS AWF Gorzów 
Wlkp. pokonała ten dystans w czasie 23.74, 
ustanawiając swój nowy rekord życiowy. 
Jednak finalnie Lesiewicz na ME w Tallinie 
wystąpiła na 400 m i została mistrzynią Eu-
ropy.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS oraz organizatorzy bezpo-
średni: Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzo-
wie Wlkp., SOSiR w Słubicach, LKS Lubusz 
Słubice, Lubuski Związek Lekkiej Atletyki. 
Mistrzostwa zostały dofinansowane przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu.

Patronat honorowy pełnili: Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
Wojewoda Lubuski, Marszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego, Starosta Słubicki, Burmistrz 
Słubic i Burmistrz Krosna Odrzańskiego. 
Patronami sportowymi byli olimpijczycy 
Edward Czernik (Tokio 1964) i Paweł Cza
piewski (Pekin 2008). 

W uroczystości otwar-
cia mistrzostw udział 
wzięli m.in.: wiceprze-
wodniczący KZ LZS 
Marek Mazur i Jan Za
lewski, sekretarz KZ LZS 
Krzysztof Piasek, wice-
przewodniczący Zachod-
niopomorskiego ZLZS 
Tomasz Paciejewski, go-
spodarze imprezy: prze-
wodniczący Lubuskie-
go Zrzeszenia LZS Jan 
Graliński i członek Rady 
Głównej KZ LZS, prezes 
LKS Lubusz Słubice Ry
szard Chustecki, przed-

stawiciele lokalnych 
władz, zawodnicy, 
trenerzy i kibice. Pod-
czas tej uroczystości 
wręczono dwóm tre-
nerom i działaczom 
LZS medale 100-lecia 
Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, otrzy-
mali je Jan Zalewski 
(lekkoatletyka) i Jacek 
Zagozda (saneczkar-
stwo).

Klasyfikację meda-
lową klubową wygrał 
KS Stal LA Ostrów 
Wielkopolski – 12 
medali (7-3-2) przed 
WLKS Wrocław – 7 
medali (6-0-1) i AML 

Słupsk 10 medali (5-2-3). Medale zdoby-
li zawodnicy z 68 klubów. 
Klasyfikację punktową wy-
grała również KS Stal LA 
Ostrów Wielkopolski przed 
MKS Osa Zgorzelec i AML 
Słupsk Klasyfikację meda-
lową wojewódzką wygrało 
województwo wielkopol-
skie – 49 medali (16-13-
20) przed pomorskim – 24 
medale (10-9-5) i kujaw-
sko-pomorskim – 21 me-
dali (10-6-5). Klasyfikację 
punktową również wygrało 
woj. wielkopolskie przed 
dolnośląskim i pomorskim.

Dobre występy na mi-
strzostwach Krajowego 
Zrze szenia LZS wielu za-
wodników i zawodniczek potwierdziło w 
dalszej części sezonu, zdobywając medale na 

Mistrzostwach Europy 
i mistrzostwach Pol-
ski. W tych ostatnich 
lekkoatleci z klubów 
naszego Zrzeszenia 
wywalczyli 58 meda-
li na MP U20 i 47 na 
MP U18 (OOM). Na 
mistrzostwa Europy 
U20 do Tallina poje-
chało 29 zawodników 
z naszych klubów, w 
tym 18 medalistów 
mistrzostw Zrzesze-
nia. 

Na szczególne wy-
różnienie zasługują 
nasze sprinterki i płot-

karki – Marta Zimna (LUKS Orkan Wrze-
śnia) mistrzyni Zrzeszenia LZS na 100 m i 
wicemistrzyni na 200 m U20 zdobyła złoty 
medal na 200 i brązowy na 100 m podczas 
Mistrzostw Polski, Monika Romaszko (KS 
Agros Zamość) mistrzyni Zrzeszenia w 
biegu na 200 m i wicemistrzyni na 100 ppł 
wywalczyła srebrny medal na MP w bie-
gu na 100 m, brązowy w biegu na 200 m. 
Obie zawodniczki wspólnie z dwoma innym 
sprinterkami z naszych klubów Dorotą Pu
zio (GKS Start Długołęka) wicemistrzynią 
Zrzeszenia na 100 m i Magdaleną Niem
czyk (UKS Tiki Taka Kolbuszowa) mistrzy-
nią Polski na 100 i wicemistrzynią na 200 m 
zdobyły brązowy medal w sztafecie 4x100 
m na ME U20. Brązowy medal na mistrzo-
stwach w Tallinie w biegu na 100 m ppł wy-
walczyła Marika Majewska (LUKS Orkan 
Ostrzeszów), mistrzyni Zrzeszenia i wice-
mistrzyni Polski w tej konkurencji. 

Wyżej wymienio-
ne zawodniczki oraz 
brązowa medalistka 
naszych mistrzostw 
w biegu na 200 m 
Olga Rzeszewska 
ALKS AJP Gorzów 
Wlkp. znalazły się 
w reprezentacji Pol-
ski na Mistrzostwa 
Świata U20, które 
odbędą się w Na-
irobi. Na tych mi-
strzostwach świata 
wystartują także: 
Patryk Krupa z KS 
Agros Zamość i Do
mi nik Łuczyński z 
WLKS Wrocław mi-

strzowie Zrzeszenia na 100 (przyznano dwa 
złote medale), zawodnik z Wrocławia to 
także mistrz Zrzeszenia na 200 m, a sprin-
ter z Zamościa to brązowy medalista w tej 
konkurencji, oraz mistrz Zrzeszenia w rzu-
cie oszczepem Eryk Kołodziejczak z LUKS 
Start Nakło. 

Świetny sezon ma startująca w pchnięciu 
kulą Zuzanna Maślana z MLKL Płock – zo-
stała mistrzynią Zrzeszenia U18 ,bijąc rekord 
życiowy – 16.99, następnie zajęła 5 miejsce w 
ME U20 (mistrzostwa U18 zostały odwoła-
ne) i wreszcie na MP U18 pobiła rekord Pol-
ski, uzyskując 17.50 m – — wynik ten plasuje 
ją na drugim miejscu w tabelach światowych 
oraz pierwszym wśród Europejek.

Mamy nadzieję, że wielu zawodników z 
tego pokolenia już wkrótce pójdzie w ślady 
swoich starszych kolegów, medalistów ostat-
nich Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

L e k k o a t l e t y k a  U18  i  U 2 0 � S ł u b i c e
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10. Ogólnopolski Turniej LZS w Piłce 
Nożnej Dziewcząt „Mała Piłkarska Kadra 
Czeka” im. Marka Procyszyna odbył się w 
dniach 30 czerwca – 2 lipca w Reńskiej Wsi. 
W turnieju udział wzięło 10 drużyn. 

Organizatorem turnieju było Krajowe 
Zrzeszenie LZS przy współpracy 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego, PZPN, Gminy Reńska Wieś 
oraz LKS Śląsk Reńska Wieś. 

Mistrzostwa zostały dofinansowane 
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. 

Otwarcia turnieju dokonali wójt Gminy 
Reńska Wieś Tomasz Kandziora i przewod-
niczący WZ LZS w Opolu Gerald Halama. 
Uroczystość uświetnił występ mażoretek 
z Zespołu Tanecznego „Perełki” Reńska 
Wieś oraz Orkiestry Dętej Pokrzywnica – 
Blasorchester DFK Nesselwitz. 

We wstępnej fazie turnieju drużyny 
podzielono na dwie grupy, po 5 w każdej. 
Po meczach grupowych wiadomo było, że o 
medale walczyć będą drużyny, które nie po 
raz pierwszy uczestniczą w „MPKCz”.

W meczu o 3 miejsce KSP Kielce pokona-
ło 7:2 KKPN Olimpico Malbork. KSP Kielce 
powstało w 2015 roku, jego założycielem jest 
Łukasz Tekiel, trener pierwszego zespołu, 
który gra w II lidze. W ubiegły roku zajęło 

4 miejsce. Z kolei KKPN Olimpico Malbork 
świętuje w tym roku swoje 10-lecie, jego 
założycielem i trenerem jest Jerzy Wnuk
Lipiński. Od pięciu lat Olimpico współ-
pracuje z Panterami Sierakowice, gdzie z 
kolei trenerem jest jego brat Marian Wnuk
Lipiński. Często na turniejach występuje 
zespół złożony z piłkarek obydwu klubów. 
W ubiegły roku zawodniczki z Pomorza 
zajęły 10 miejsce.

W wielkim finale spotkały się kluby, 
które również w biegłym roku stały na 
podium – KS Polonia Środa Wielkopolska 
na pierwszym stopniu, a AKF Brzeźnica na 
trzecim. W tym roku lepsza okazała się dru-
żyna z Małopolski, która pokonała zespół z 
Wielkopolski 3:1. 

Akademia Kobiecego Futbolu Brzeźnica 
powstała w 2015 roku. Dziewczęta tre-
nują pod okiem doświadczonego trenera 

Andrzeja Żądły. W tym roku zdobyły tytuł 
wicemistrzyń Polski U13. 

Polonia Środa Wielkopolska to klub o 
bogatej tradycji – w 2019 roku hucznie 
obchodził 100-lecie swojego istnienia. W 
klubie działa 7 sekcji sportowych. Klub ma 
Akademię Piłkarską, w której trenuje ok. 
350 młodych piłkarzy i piłkarek.

Medale, puchary i nagrody finansowe 
wręczali zawodniczkom wiceprzewodni-
czący KZ LZS Marek Mazur, wójt Gminy 
Reńska Wieś Tomasz Kandziora, Dyrektor 
Departamentu Sportu UM Bartosz 
Ostrowski oraz przewodniczący WZ LZS w 
Opolu Gerald Halama. 

Dyrektorem turnieju był Jan Domek, 
który zadbał o każdy szczegół, dzięki czemu 
wszyscy uczestnicy wywieźli z Reńskiej Wsi 
same miłe wspomnienia.

M i s t r z e m  Z r z e s z e n i a 
A K F  B r z e ź n i c a  z  M a ł o p o l s k i

1.  Akademia Kobiecego Futbolu Brzeźnica, 
woj. małopolskie 

2.  KS Polonia Środa Wielkopolska,  
woj. wielkopolskie 

3.  Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie Kielce, 
woj. świętokrzyskie 

4.  Kobiecy Klub Piłki Nożnej Olimpico  
Malbork, woj. pomorskie 

5. UKP Suchowicz Team, woj. lubelskie 
6.  LKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek, 

woj. opolskie 
7. UKS GOK Zduny, woj. łódzkie
8. GTW Piastunki Gliwice, woj. śląskie 
9.  SMS Kurzętnik, woj. warmińsko-mazur-

skie 
10. LZS Zieloni Rakoszyce, woj. dolnośląskie

Klasyfikacja końcowa

Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS została drużyna Akademii Kobiecego Futbolu 
Brzeźnica (woj. małopolskie), wicemistrzem KS Polonia Środa Wielkopolska (woj. wiel-
kopolskie), trzecie miejsce zajęły piłkarki z Kobiecego Stowarzyszenia Piłkarskiego Kielce 
(woj. świętokrzyskie). Królową strzelców została Beata Pietrzyk z KSP Kielce, która strzeliła 
20 bramek, MVP turnieju wybrano Nikolę Madejczyk z AKF Brzeźnica, najlepszą bramkar-
ką okazała się Amelia Guzenda z KS Polonii Środa Wielkopolska. Puchar Fair Play zdobyła 
drużyna LZS Zieloni Rakoszyce (woj. dolnośląskie).

Na listę zwycięzców „MPKCz” wpisała się UKS Sparta 
Sycewice

Turniej „MPKCz” chłopców wygrała UKS 
Sparta Sycewice z woj. pomorskiego, która 
w finale po rzutach karnych pokonała GLKS 
Wilkowice z woj. śląskiego. 

Był to niezwykle bramkostrzelny tur-
niej – w 28 meczach strzelono 200 bra-
mek (średnia na mecz nieco ponad 7 goli). 
Królem strzelców został Dawid Mardaus 
z GLKS Wilkowice, najlepszym zawodni-
kiem wybrano Dominika Kubicę również 
GLKS Wilkowice, najlepszym bramkarzem 

został Igor Sławiński z KKS 1925 Kalisz. 
Dokładnie 30 lat temu obecny trener UKS 
Sparta Sycewice Ryszard Hendryk (34 lata 
pracy trenerskiej) poprowadził do zwy-
cięstwa swoją drużynę w turnieju „PKCz” 
chłopców do lat 15, w 1993 roku zajął ze 
swoimi zawodnikami w „PKCz” 7 miejsce, a 
w 1997 – 6. Brawo panie trenerze!

10. Ogólnopolski Turniej LZS Chłopców 
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka 
Procyszyna odbył się w dniach 19–21 lipca 

w Zamościu. Startowało w nim 12 drużyn. 
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał 

wiceprzewodniczący KZ LZS, przewodni-
czący WZ LZS w Lublinie Józef Poterucha 
w obecności Jacka Kucybały, skarbnika KZ 
LZS i wiceprzewodniczącego Małopolskiego 
Zrzeszenia LZS, Leszka Noworóla, preze-
sa Zarządu Dolnośląskiego Zrzeszenia 
LZS oraz głównego organizatora turnieju 
Wacława Słomkowskiego, wiceprzewodni-
czącego WZ LZS w Lublinie.

Piłka Nożna Dziewcząt i Chłopców do lat 13 – „MPKCz” 
Reńska�Wieś�–�Zamość

K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S
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W pierwszej fazie turnieju drużyny 
podzielono na 4 grupy. W każdej grupie 
rozegrano po dwa mecze. W wyniku kolej-
nych 8 meczów ustalono miejsca 5–8. W 
walce o miejsca na podium liczyły się 4 
drużyny. 

W meczu o trzecie miejsce KS Victoria 
2015 Skalbmierz przegrała z KKS 1925 
Kalisz. 

W drodze do wielkiego finału GLKS 
Wilkowice najpierw wygrał z MLKS Motor 
Lubawa aż 1:16, a następnie pokonał 5:1 
KKS 1925 Kalisz, zaś UKS Sparta Sycewice 
pokonała 3:1 MKS Ceramika Opoczno i 
11:2 KS Victoria 2015 Skalbmierz.

W finale faworytem była drużyna z 
Wilkowic i na początku wszystko na to 
wskazywało, bo to zawodnicy ze Śląska 
pierwsi strzelili bramkę. Jednak dzięki akcji 
całej drużyny Pomorzanie doczekali się gola, 
którego strzelił Antoni Motowidło. W regu-
laminowym czasie gry był remis. O tytu-
le mistrza Zrzeszenia miały zadecydować 
rzuty karne. Po dwóch rundach było 2:2. 
Trzeci strzał zawodnika z Wilkowic obronił 

bramkarz Spartan Paweł Majewski, a osta-
tecznego karnego na 3:2 strzelił Szymon 
Ignatowicz.

Na zakończenie turnieju drużyny otrzy-
mały medale, puchary, piłki oraz pamiątko-
we zdjęcia. Nagrodzono także specjalnymi 
statuetkami najlepszych piłkarzy w każdej 
drużynie, których wybrali ich trenerzy.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie przy współpracy Samorządu 
Województwa Lubelskiego, Miasta Zamość, 
OSiR Zamość i Lubelskiego Związku Piłki 
Nożnej. Impreza uzyskała dofinansowa-
nie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.

UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna, woj. 
małopolskie i po raz drugi z rzędu została 
mistrzem KZ LZS. Drugie miejsce zajęły 

piłkarki KSP Kielce, woj. świętokrzyskie, 
trzecie zespół KKPK Polomarket Konin, 
woj. wielkopolskie. Królową strzelców 

została Patrycja Rejkowicz z KSP Kielce, 
najlepszą bramkarką Kinga Hebda z UKS 3 
Weronica Staszkówka Jelna. 

Finał Centralny 21. Ogólnopolskiego 
Turnieju LZS Dziewcząt „Piłkarska Kadra 
Czeka” odbył się w dniach 6-7 lipca w 
Świdnicy. W turnieju wzięło udział 9 drużyn. 

W uroczystym otwarciu i zamknięciu tur-
nieju udział wzięli m.in.: starosta Powiatu 
Świdnickiego Piotr Fedorowicz, wicesta-
rosta Zygmunt Worsa, wiceburmistrz 
Świdnicy Jerzy Żądło, wiceprzewodniczący 
KZ LZS Marek Mazur, prezes Zarządu Rady 
Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS Leszek 
Noworól i wiceprezes Andrzej Cywiński.

W trakcie turnieju w Świdnicy żar lał się 
z nieba, zdecydowano więc skrócić mecze z 
2x40 minut na 2x25 minut w eliminacjach i 
na 2x20 w finale.

W pierwszej fazie turnieju drużyny zosta-
ły podzielone na trzy grupy. W dalszej jego 
części o miejsca 1-3 walczyły zwyciężczy-

1. UKS Sparta Sycewice, woj. pomorskie 
2. GLKS Wilkowice, woj. śląskie
3. KKS 1925 Kalisz, woj. wielkopolskie
4.  KS Victoria 2015 Skalbmierz,  

woj. świętokrzyskie
5.  MKS Ceramika Opoczno,  

woj. łódzkie
6.  MKS Kalwarinka Kalwaria  

Zebrzydowska, woj. małopolskie

7.  MGKS Moto Jelcz Oława,  
woj. dolnośląskie

8.  MLKS Motor Lubawa, woj. warmińsko-
mazurskie

9. LKS Promień Mońki, woj. podlaskie
10. LKS Sparta Mochowo, woj. mazowieckie
11. SP Lubycza Królewska, woj. lubelskie
12.  KS Metalowiec Łambinowice,  

woj. opolskie

Klasyfikacja końcowa

Piłka Nożna Dziewcząt i Chłopców do lat 15 – „PKCz” 
Świdnica�–�Zamość

UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna 
mistrzem po raz drugi z rzędu

M i s t r z o s t w a
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nie grup, o miejsca 4-6 drużyny z drugich 
miejsc, o miejsca 7-9 z trzecich. W walce 
o pierwsze miejsce dziewczęta z UKS 3 
Weronica Staszkówka Jelna pokonały 2:0 
KSP Kielce i 2:1 KKPK Polomarket Konin 
i bezapelacyjnie zajęły pierwsze miejsce – 
obydwa mecze stały na niezłym poziomie. 
W walce o drugie miejsce piłkarki z Kielc 
pokonały 1:0 rywalki z Konina.

W tegorocznym finale startowało 8 dru-
żyn z ubiegłorocznego turnieju, jeśli chodzi 
o podium to zmiana nastąpiła tylko na 
trzecim miejscu – dziewczęta z Konina 
były w tym roku lepsze od „Rolniczek” z 
Biedrzychowic. 

Cztery kluby uczestniczące w naszym 
turnieju grają w Centralnej Lidze Juniorek 
U15, są to: KKPK Polomarket Konin, KSP 
Kielce, UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna 
i LKS Rolnik Biedrzychowice. Najwyżej z 
nich w walce o mistrzostwo Polski U15 
dotarła „Trójeczka” – znalazła się w gronie 
8 najlepszych drużyn. Klub powstał w 2010 
roku, swoją siedzibę ma w Jelnej (gmina 
Gródek nad Dunajcem, powiat nowosą-
decki). W nazwie widnieje jeszcze jedna 
miejscowość, czyli Staszkówka (gmina 
Moszczenica, powiat gorlicki), gdzie działa 
jego filia. Najbardziej znaną zawodniczką 
klubu jest Paulina Tomasiak, reprezentant-
ka Polski seniorek, a kilka zawodniczek 
zasila kadry młodzieżowe. W klubie trenuje 
ok. 150 zawodniczek. Treningi prowadzone 
są w dwóch szkołach w Jelnej i Staszkówce, 
oddalonych od siebie o... 40 km. Dzieje się 
tak, ponieważ założyciele klubu Wojciech 
Mróz (prezes) i Michał Bąk są nauczycie-
lami WF-u w szkołach podstawowych w 
tych miejscowościach. Na zajęcia do obu 
miejscowości dojeżdżają zawodniczki z oko-

licznych gmin i powiatu – marka jaką sobie 
wyrobili powoduje, że z naborem nie mają 
kłopotu. 

Gospodarzy reprezentował MKS Polonia 
Świdnica. Klub powstał 23 lipca 1945 roku. 
Początkowo posiadał tylko jedną sekcję 
– piłkarską. W następnych lat powstały 
kolejne, m.in.: boksu, koszykówki, akro-
batyki, siatkówki, strzelectwa, tenisa stoło-
wego, szachowa, pływania. Sekcja kobiecej 
piłki nożnej powstała przy MKS Polonia 
Świdnica w maju 2016 roku. Od 2017 roku 
sekcja utworzyła niezależne stowarzyszenie 
pod nazwą MKS Polonia Świdnica – Żeńska 
Akademia Piłkarska, która szkoli nie tylko 

seniorki, które grają w III liga ale również 
juniorki, orliczki i skrzaty. Trenerem junio-
rek jest Łukasz Wawrzyniak.

Drużyny uhonorowane zostały medala-
mi, pucharami, nagrodami rzeczowymi oraz 
finansowymi.

Organizatorami turnieju byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Dolnośląskie Zrzeszenie 
LZS, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, 
DZPN, Powiat Świdnicki, Gmina i Miasto 
Świdnica, OSiR Świdnica, ŻAP Polonia 
Świdnica, firma Dabro-Bau i firma JAKO. 

Zawody dofinansowało Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
i Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS 
została drużyna z województwa śląskiego 
GLKS Wilkowice, prowadzona przez tre
nera Krzysztofa Bąka, która w finale poko
nała MKS Jeziorany z woj. warmińskoma
zurskiego – trener Grzegorz Szydłowski. 
Broniący tytułu piłkarze GOSRiT Luzino 
z woj. pomorskiego tym razem zajęli trze

cie miejsce. Królem strzelców został Adam 
Ogonowski z MKS Jeziorany, najlepszym 
zawodnikiem turnieju Jan Brzykcy MKS 
Ceramika Opoczno, najlepszym bram-
karzem Miłosz Mieszczankowski MKS 
Ceramika Opoczno. 

37. Ogólnopolski Turniej LZS Chłopców 
„Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława 
Tymowicza odbył się w dniach 27-29 lipca w 
Zamościu. O tytuł mistrza walczyło 12 dru-
żyn. Rozegrano 28 meczów, strzelono 122 
bramki – co daje średnio 4 bramki na mecz.

W uroczystości otwarcia turnieju udział 
wzięli: wiceprzewodniczący KZ LZS Józef 
Poterucha i Marek Mazur, przewodniczący 
Pomorskiego Zrzeszenia LZS Piotr Klecha, 
Rafał Kaczmarczyk, II trener Kadry Polski 
U-16 oraz trenerzy, zawodnicy i skromna 

grupa kibiców, w większości rodzice i przy-
jaciele młodych piłkarzy.

Obecność trenera Kaczmarka nie była bez 
powodu. Został on trenerem Kadry Polski 
LZS i wkrótce spośród uczestników turnieju 
wybierze kadrowiczów. Pomagać mu będzie 
Paweł Radecki. Drużyna ta ma już zapla-
nowane zgrupowania i mecze sparingowe 
m.in. z Legią Warszawa. Trzymamy kciuki 
by ten pomysł, istniejący już od paru ład-
nych lat wreszcie się zmaterializował. 

W fazie eliminacji drużyny podzielono na 
cztery grupy. Grupę A wygrała MKS Wkra 
Żuromin (woj. mazowieckie), w grupie B 
najlepszy okazał się MKS Jeziorany (woj. 
warmińsko-mazurskie), w grupie C – MKS 
Ceramika Opoczno (woj. łódzkie), w grupie 
D – GLKS Wilkowice (woj. śląskie). 

Drużyny, które zajęły w swoich gru-
pach miejsce trzecie grały o miejsca 9–12. 
Pozostałych 8 drużyn miało do ostatecznego 
rozstrzygnięcia jeszcze trzy mecze. 

1.  UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna, woj. 
małopolskie

2.  KSP Kielce, woj. świętokrzyskie
3.  KKPK Polomarket Konin,  

woj. wielkopolskie
4. LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie

5.  UKP Suchowiczteam Wólka Panieńska, 
woj. lubelskie 

6. ŻAP Polonia Świdnica, woj. dolnośląskie
7. KKPN Olimpico Malbork, woj. pomorskie
8. LKS Astoria Szczerców Junior, woj. łódzkie
9. LUKS Czwórka Radom, woj. mazowieckie

Klasyfikacja końcowa

Piłkarze GLKS Wilkowice ze złotymi 
medalami

K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S
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W pierwszych starciach o najważniej-
sze trofeum MKS Wkra Żuromin prze-
grała 2:1 z LKS Polonia Kopytowa, MKS 
Jeziorany pokonały 3:1 LKS Radziszowianka 
Radziszów, GOSRiT Luzino pokonało 3:1 
Ceramikę Opoczno, a GLKS Wilkowice 
2:0 LKS Huczwa Tyszowce. Następnie 
przegrani w tych meczach grali między 
sobą – i tak MKS Wkra Żuromin wygra-
ła 5:0 z LKS Radziszowianka Radziszów, 
a Ceramika Opoczno pokonała 6:0 LKS 

Huczwa Tyszowce. W meczu zwycięzców 
poprzedniej rundy LKS Polonia Kopytowa 
przegrało 3:1 z MKS Jeziorany, a GOSRiT 
Luziono uległ GLKS Wilkowice 1:0. 

W małym finale GOSRiT Luzino poko
nało 9:0 LKS Polonia Kopytowa i uplaso
wało się na najniższym stopniu podium. W 
wielkim finale GLKS Wilkowice wygrały 
4:0 z MKS Jeziorany.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie. Partnerami i sponsora-
mi: Samorząd Województwa Lubelskiego, 
Miasto Zamość, OSiR Zamość i LZPN.

Impreza została dofinansowana przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.

1. GLKS Wilkowice, woj. śląskie
2.  MKS Jeziorany,  

woj. warmińsko-mazurskie
3.  LZS KTS-K GOSRiT Luzino,  

woj. pomorskie
4.  LKS Polonia Kopytowa,  

woj. podkarpackie
5. MKS Ceramika Opoczno, woj. łódzkie
6. MKS WKRA Żuromin, woj. mazowieckie

7. MKS Huczwa Tyszowce, woj. lubelskie
8.  LKS Radziszowianka Radziszów,  

woj. małopolskie
9.  ULKS Orły Bodzentyn,  

woj. świętokrzyskie
10. LZS Swornica Czarnowąsy, woj. opolskie
11. LZS Siedlików, woj. wielkopolskie
12. LKS Promień Mońki, woj. podlaskie

Klasyfikacja końcowa

Finał Centralny 63. Ogólnopolskiego 
Masowego Turnieju Szachowego LZS 
o „Złotą Wieżę” odbył się w dniach 

12–17 lipca na Zamku Arcybiskupów 
Gnieźnieńskich w Uniejowie. Startowało w 
nim 17 drużyn. Drugie miejsce zajął LKS 
Zarzewie Prudnik – Krzysztof Banasik, Jan 
Siekaniec, Andrzej Czernecki i Paulina Ko-
pica, trzecie, podobnie jak w ubiegłym roku, 
MUKS Stoczek 45 Białystok – Iwo Karol-
czuk, Adrian Budzisz, Paweł Kozłowski i 
Weronika Bukała. 

Na pierwszej szachownicy najlepszy był 
FM Mieszko Miś LKSz GCKiP Czarna, na 

drugiej jego kolega klubowy FM Miłosz 
Szpar, na trzeciej Andrzej Czernecki LKS 
Zarzewie Prudnik, na czwartej Martyna Wi
kar LKSz GCKiP Czarna.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał 
wiceprzewodniczący Rady Głównej KZ LZS 
Marek Mazur, a wśród gości znaleźli się 
Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Łódzkiego oraz Józef Kacz
marek, burmistrz Uniejowa, którzy roze-
grali symboliczną pierwszą partię. Obecny 
był również wicestarosta poddębicki Piotr 
Majer. Iwona Koperska odczytała list Mar-
szałka Województwa Łódzkiego Grzegorza

Schreibera do uczestników finału.
Zanim do tego doszło wszyscy uczestnicy 

i zgromadzeni kibice mogli obejrzeć na tere-
nie przedzamcza inscenizację przygotowaną 
przez Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie”, 
która opowiadała historię gry w szachy a 
także jej różne warianty, spotykane w Polsce 
na przestrzeni wieków. 

Turniej rozegrano systemem szwajcar-
skim na dystansie 9 rund, tempo gry 90 
minut + 30 sekund na ruch. Wybrane par-
tie były transmitowane on-line na stronie 
turniejowej Chessarbiter Pro. Turniej został 
zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE, 

63. Ogólnopolski Masowy Turniej Szachowy LZS o „Złotą Wieżę”

LKSz GCKiP Czarna 
wygrywa po raz czwarty 
z rzędu „Złotą Wieżę”

Po raz czwarty z rzędu turniej o „Złotą Wieżę” wygrała drużyna 
LKSz GCKiP Czarna, w tym roku w składzie: FM Mieszko Miś, 
FM Miłosz Szpar, Flawian Krawczyk i Martyna Wikar. Do Czar
nej na rok powędruje Puchar Przechodni naszego ambasadora 
arcymistrza JanaKrzysztofa Dudy, który wręczył manager arcy
mistrza Adam Dzwonkowski – w przeszłości także startował w 
naszym turnieju.

M i s t r z o s t w a
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1. LKSz GCKiP Czarna, woj. podkarpackie
2. LKS Zarzewie Prudnik, woj. opolskie
3.  MUKS Stoczek 45 Białystok,  

woj. podlaskie
4.  Biały Król Wisznia Mała, woj. dolnośląskie 
5. UKS Rodło Opole, woj. opolskie
6. LKS Uran Łukowica, woj. małopolskie
7.  LZS CKTiS Biskupiec, woj. warmińsko-

mazurskie
8.  Gmina Stawiguda, woj. warmińsko-ma-

zurskie
9.  MLKS Nadnarwianka Pułtusk, woj. mazo-

wieckie 
10. LKS Chrobry Gniezno, woj. wielkopolskie
11. UKS Pałac I Nieborów, woj. łódzkie
12. UKS Giecek Radków, woj. dolnośląskie

13. UKS Korona Gdańsk, woj. pomorskie
14.  TSz Skoczek Sędziszów Małopolski,  

woj. podkarpackie
15. MGLKS Parnas Oława, woj. dolnośląskie
16. UKS Goniec Staniątki, woj. małopolskie
17. UKS Pałac II Nieborów, woj. łódzkie

Klasyfikacja końcowa

sędzią głównym był FA Rafał Kowalczyk. 
Uczestniczyło w nim 76 zawodników, w 
tym 74 z rankingiem FIDE, 20 kobiet, śred
ni ranking turnieju – 1737. 

39 uczestników turnieju nie ukończyło 20 
roku życia, najmłodszymi uczestnikami byli 
11-latkowie – Lena Mitręga z UKS Pałac 
II Nieborów i Tomasz Hartliński z Gminy 
Stawiguda, najstarszym – WFM Elżbieta 
Sosnowska z MLKS Nadnarwianka Pułtusk. 
Najmłodszą drużyną turnieju, średnia 15 lat, 
był UKS Pałac II Nieborów.

Wśród zawodników było wielu „starych 
znajomych”, którzy od lat uczestniczą w na-
szym turnieju, m.in.: Jan Siekaniec z LKS 

Zarzewie Prudnik, WFM Elżbieta Sosnow
ska i Jacek Marks z MLKS Nadnarwianka 
Pułtusk, FM Paweł Grabowski z UKS Koro-
na Gdańsk, Zygmunt i Ryszard Kujawski z 
LKS Chrobry Gniezno, WFM Hanna Weso
łowska (z d. Grabczyńska) i jej mąż Tadeusz 
Wesołowski z LKS Uran Łukowica oraz To
masz Rak z Gminy Stawiguda

Wszyscy uczestnicy otrzymali puchary, 
okolicznościowe koszulki, nagrody rzeczo-
we ufundowane przez sponsorów. Najlepsi 
książki Garry'ego Kasparowa „Ostatni Ba-
stion Umysłu” ufundowane przez ambasa-
dora turnieju wraz z jego dedykacją.

W czasie wolnym zawodnicy mogli zre-

laksować się na basenach termalnych zlo-
kalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
Zamku, odwiedzić ZOO safari w pobliskim 
Borysewie. Dla uczestników zorganizowano 
również imprezę integracyjną.

Organizatorem Turnieju było Krajowe 
Zrzeszenie LZS oraz Wojewódzkie Zrzesze-
nie LZS w Łodzi, partnerami i sponsorami: 
Samorząd Województwa Łódzkiego, Bur-
mistrz Uniejowa, Starosta Powiatu Poddę-
bickiego, Łódzki Związek Szachowy, Mentor 
Spółka Akcyjna, Szachowo.pl. – Profesjonal-
ny Sklep Szachowy. 

Imprezę dofinansowało Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

W tym roku udało się nam namówić ar-
cymistrza Jana-Krzysztofa Dudę by został 
ambasadorem naszego turnieju i by drużyna 
wygrywająca „Złotą Wieżę” otrzymywała Pu-
char Przechodni jego imienia. W ten sposób 
wróciliśmy do tradycji zapoczątkowanej na 
początku lat 70. XX wieku. 

Nasz ambasador to najlepszy szachista w 
Polsce i jeden z najlepszych na świecie. Zaczął 
grac w szachy w wieku 5 lat. Arcymistrzem 
został tuż po piętnastych urodzinach, a ma-
jąc szesnaście lat, zadebiutował na szacho-
wej olimpiadzie i od razu został najlepszym 

zawodnikiem reprezentacji Polski. Głośno 
mówi o tym, że chce spełnić swoje dziecięce 
marzenie i zostać mistrzem świata. Jest ku 
temu na najlepszej drodze – w lipcu zdobył 
Puchar Świata, a w półfinale tego turnieju po-
konał mistrza świata, arcymistrza Magnusa 
Carlsena (i to nie pierwszy raz w swojej ka-
rierze). Zdobycie tego trofeum dało mu miej-
sce w Turnieju Pretendentów – jeśli go wygra, 
zmierzy się z obrońcą tytułu Carlsenem, który 
dzierży ten tytuł nieprzerwanie od 2013 roku. 
Trzymamy za niego kciuki!

Arcymistrz Jan-Krzysztof Duda –
Ambasador Turnieju o „Złotą Wieżę”

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