Stanisław Wrzesiński laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 75-letniej historii
Ludowych Zespołów Sportowych
26-28 sierpnia 2021 roku na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu, a zarazem Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich w Spale z udziałem prawie 1500 uczestników odbyły się XXIV
Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych i Mistrzostwa Krajowego
Zrzeszenia LZS. Podczas Ogólnopolskich Igrzysk Zrzeszenia LZS został rozegrany Finał
Centralny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 75-letniej historii Ludowych Zespołów
Sportowych pod nazwą „Wasza historia — naszą historią”. Do rywalizacji o miano najlepszego
znawcy 75-letniej historii Ludowych Zespołów Sportowych stanęło 16 uczestników (po
jednym przedstawicielu z każdego województwa). Reprezentujący województwo śląskie
Stanisław Wrzesiński z Powiatowego Zrzeszenia LZS w Kłobucku wywalczył znakomite
drugie miejsce, przegrywając dopiero po dogrywce z Markiem Wolskim (województwo
kujawsko-pomorskie).
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o 75-letniej historii Ludowych Zespołów Sportowych (19462021) pod nazwą „Wasza historia-naszą historią” stała na bardzo wysokim poziomie. Do
wyłonienia triumfatora potrzebna była dogrywka, w której reprezentujący województwo
kujawsko-pomorskie Marek Wolski (co roku z sukcesami wraz z żoną i córką uczestniczy w
Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS) pokonał Stanisława Wrzesińskiego na co
dzień nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Ligonia w
Truskolasach, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach, a zarazem czynnego
działacza Powiatowego Zrzeszenia LZS w Kłobucku oraz Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia
LZS w Katowicach.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o 75-letniej historii Ludowych Zespołów Sportowych pod
nazwą „Wasza historia — naszą historią” podzielona była na dwa etapy. W pierwszym pisemnym
etapie 16 uczestników (sylwetki startujących i ich dokonania są przedstawione na stronie
internetowej www.lzs.pl oraz profilu fb: www.facebook.com/KrajoweZrzeszenieLZS) zmagało się
z 96 pytaniami w formie otwartej oraz zamkniętej. Wśród pytań było m.in. pytanie dotyczące
pochodzącego z Truskolasów byłego selekcjonera seniorskiej Reprezentacji Polski Jerzego
Brzęczka, który przypomnijmy w 1985 roku jako reprezentant SP Truskolasy uczestniczył w
pierwszej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców (do 15 lat) „Piłkarska Kadra
Czeka” w Dębicy (wówczas opiekunami drużyny byli nieżyjący już Bogdan Kubat i Jan Krok).
Do ustnego finału, który z udziałem publiczności odbywał się w sali audiowizualnej Hotelu
„Olimpijczyk” w Spale zakwalifikowała się najlepsza szóstka uczestników, która najlepiej
poradziła sobie z testem pisemnym tj. Piotr Rostkowski (woj. dolnośląskie), Adam Kosiorek (woj.
warmińsko- mazurskie), Tadeusz Lis (woj. podkarpackie), Elżbieta Skalimowska (woj. podlaskie),
Marek Wolski (woj. kujawsko-pomorskie) i Stanisław Wrzesiński (woj. śląskie). Część finałową
Ogólnopolskiej Olimpiady poprowadził znany dziennikarz radiowy, a zarazem rzecznik Polskiego
Komitetu Olimpijskiego Henryk Urbaś. Natomiast w komisji zasiadali specjalista ds. sportu i
komunikacji Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie Paweł Ratkowski oraz Iwona Derlatka
(wieloletnia dziennikarka „Wiadomości Sportowych”, a zarazem autorka wielu konkursowych
pytań), a także dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Sławomir Majcher.
Konkursowej rywalizacji z zaciekawieniem przyglądał się również zastępca przewodniczącego
Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS Marek Mazur.
W finale ogólnopolskiej olimpiady sześciu finalistów odpowiadało na ustne pytania według
wcześniej wylosowanej kolejności (Stanisław Wrzesiński odpowiadał jako ostatni). Finałowa
rywalizacja była bardzo zacięta. Dopiero ostatnia, czyli szósta kolejka pytań zadecydowała, że
najwięcej punktów zgromadzili Stanisław Wrzesiński (odpowiedział poprawnie na pytanie: „Od
którego roku jest rozgrywany Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Chłopców i Dziewcząt „Mała
Piłkarska Kadra Czeka”. Dogrywka pomiędzy w/w uczestnikami była równie zacięta i
emocjonująca, gdyż po trzech dogrywkowych pytaniach (spośród czterech przygotowanych)

wciąż nie udało się wyłonić triumfatora. O końcowym sukcesie Marka Wolskiego zadecydowało
ostatnie pytanie dotyczące ilości członków Ludowych Zespołów Sportowych w 1970 roku, kiedy
to według statystyk Rady Głównej Zrzeszenie LZS liczyło najwięcej członków (pewną
ciekawostkę stanowi fakt, że właśnie w 1970 roku urodził się finalista olimpiady Stanisław
Wrzesiński). Bliżej prawidłowej odpowiedzi (tj. 995 269 członków) był Marek Wolski i to on
został zwycięzcą jubileuszowej Ogólnopolskiej Olimpiady o historii Ludowych Zespołów
Sportowych (1946-2021) pod nazwą „Wasza historia-naszą historią” otrzymując w nagrodę
weekendowy pobyt z osobą towarzyszącą w Termach Uniejów. Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody książkowe i pamiątki ufundowane przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie,
Zamek Uniejów oraz sportową księgarnię internetową Sendsport.
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końcowa:

1.

Marek

Wolski

(województwo

kujawsko-pomorskie),

2. Stanisław Wrzesiński (województwo śląskie), 3. Piotr Rostkowski (woj. dolnośląskie),
4-6. Adam Kosiorek (woj. warmińsko- mazurskie), Tadeusz Lis (woj. podkarpackie) i Elżbieta
Skalimowska (woj. podlaskie), 7-16. Jerzy Misztal (województwo lubelskie), Rafał Głuszek (woj.
lubuskie), Piotr Mróz (woj. łódzkie), Janusz Mentlewicz (woj. małopolskie), Sławomir
Malanowski (woj. mazowieckie), Tadeusz Walczuk (woj. opolskie), Tadeusz Lis (woj.
podkarpackie), Jan Trofimowicz (woj. pomorskie), Magdalena Steckiewicz (woj. świętokrzyskie),
Edward Szypulski (woj. warmińsko-mazurskie), Eligiusz Wachowiak (woj. wielkopolskie),
Joanna Suleja (woj. zachodniopomorskie).

XXIV Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych i Mistrzostwa
Krajowego Zrzeszenia LZS w Spale (27-28.08.2021r.)
dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu były największą
tegoroczną imprezą sportowo-rekreacyjną organizowaną przez Krajowe Zrzeszenie LZS w
Warszawie. Uroczyste otwarcie Igrzysk miało miejsce 27 sierpnia (godz. 15.00) na Stadionie
Lekkoatletycznym Centralnego Ośrodka Sportu, który od 2014 roku nosi imię Kamili
Skolimowskiej. Podczas tej uroczystości nie zabrakło licznych akcentów związanych
z jubileuszem 75-lecia Ludowych Zespołów Sportowych.
Uczestnicy (wojewódzkie reprezentacje) rywalizowały podczas Igrzysk w mistrzostwach
Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów (U-20 i U-23), siatkówce plażowej kobiet
i mężczyzn (rocznik 2003r. i starsi), zapasach kobiet (kadetki, juniorki i kategoria młodzieżowa),
zapasach mężczyzn w stylu wolnym i klasycznym (również kadeci, juniorzy i kategoria
młodzieżowa), w lekkiej atletyce (U-23) oraz w kategorii OPEN. Rywalizowano także w grach
zespołowych (piłka nożna, siatkówka i koszykówka), w emocjonującym przeciąganiu liny,
trójboju władz (strzelanie z wiatrówki, rzut lotką i strzelanie na bramkę) czy podnoszeniu
odważnika. Nowością w programie Igrzysk był dwubój kobiet i mężczyzn składający się ze
strzelania pistoletem laserowym, biegu na 400 metrów oraz ponownym strzelaniem z pistoletu
laserowego. W powyższym dwuboju województwo śląskie reprezentował Przewodniczący
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Kłobucku Grzegorz Garbaciak. W tzw. bloku integracyjnym
rywalizowały osoby niepełnosprawne, które zmagały się w lekkoatletyce (bieg na 60 m i skok
w dal) oraz rzutach: piłką lekarską, lotką i do kosza. W wojewódzkiej generalnej klasyfikacji
trzecie miejsce w tzw. bloku rekreacyjnym oraz drugą pozycję w bloku integracyjnym
wywalczyło województwo śląskie. To największe osiągnięcie spośród wszystkich startów w
Ogólnopolskich
Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych. Trenerem koordynatorem
reprezentacji województwa śląskiego był Jacek Staniewski.

Podczas XXIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Spale podsumowano działalność Krajowego
Zrzeszenia LZS w 2020 roku. Odbyła się również uroczystość wręczenia pucharów za
współzawodnictwo w sporcie młodzieżowym (nagrodzono województwa i najlepsze kluby, za
współzawodnictwo wojewódzkich zrzeszeń w mistrzostwach KZ LZS) oraz pamiątkowych
grawertonów uczestnikom ogólnopolskiego finału konkursu „Promowanie i upowszechnianie
aktywności fizycznej poprzez wyróżnienia najlepszych projektów realizowanych w środowisku
wiejskim w 2020 roku”. Uroczystość prowadzili wspólnie rzecznik prasowy Polskiego Komitetu
Olimpijskiego Henryk Urbaś oraz sekretarz Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe
Zespoły Sportowe Krzysztof Piasek.
We współzawodnictwie wojewódzkich zrzeszeń, w mistrzostwach KZ LZS w 2020 roku
triumfowało województwo wielkopolskie zdobywając 1345 punktów. Na drugim miejscu
uplasowało się województwo kujawsko-pomorskie (1143,5 pkt), a na trzecim województwo
mazowieckie (966,5 pkt). Dziesiąte miejsce z dorobkiem 295 punktów wywalczyło województwo
śląskie (pamiątkowy puchar odebrał Przewodniczący Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
w Katowicach Andrzej Sadlok). We współzawodnictwie w sporcie młodzieżowym (które
prowadzi Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) pierwsze miejsce zajęło
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu (4692,94 pkt), drugie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
w Lublinie (3944,19 pkt), a trzecie Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu (3413, 86 pkt).
Na piątym miejscu uplasowało się natomiast Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
w Katowicach (2868,00 pkt). W powyższym współzawodnictwie puchary otrzymały też
najlepsze kluby. Przypomnijmy, że w 2020 roku kluby Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
zdobyły 23,22% wszystkich możliwych do zdobycia punktów w sporcie młodzieżowym.
Ponadto szesnastu finalistów konkursu „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej
poprzez wyróżnienia najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim w 2020 roku”
zostało uhonorowanych równorzędnymi pamiątkowymi grawertonami (w tym GLKS Lot
Konopiska z województwa śląskiego, w imieniu którego nagrodę odebrał Stanisław Sączek).

