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Wstęp
Badania w zakresie rozwoju historycznego kultury fizycznej w Polsce przybierają
coraz większy zasięg i obejmują kolejne obszary geograficzne i administracyjne.
Niestety nadal zauważalne są istotne luki w historiografii tej ważnej dziedziny życia
społecznego, zwłaszcza w odniesieniu do poszczególnych regionów kraju w układzie
administracyjnym z lat 1975-1998.
Dotychczas opracowane zostały dzieje kultury fizycznej na terenach województw:
bialskopodlaskiego, krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego 1.
Poza tym powstały prace przedstawiające rozwój turystyki na obszarze całego kraju
oraz w poszczególnych jego regionach2. W przygotowaniu znajdują się opracowania
na temat dziejów kultury fizycznej w województwie częstochowskim, leszczyńskim,
opolskim, piotrkowskim, zamojskim i zielonogórskim. Jednak o pozostałych terenach
nasza wiedza pozostaje wciąż niepełna. Dotyczy to również byłego województwa
słupskiego.
Dotąd badania nad dziejami kultury fizycznej w tym regionie prowadzone były
w bardzo skromnym wymiarze. W zakresie omawianego tematu ukazały się prace:
B. Woltmanna - Kultura fizyczna na ziemi koszalińskiej 1945-1990, Kultura fizyczna
pod znakiem Rodła3, A. Szymańskiego - Sport słupski 1945-19954, J. Krzysztofowicza Rocznik Słupski 1981, J. Krzysztofowicza, Z. Kulaska - V lat sportu akademickiego
w Słupsku, J. Wodeckiego - Człowiek-legenda. Aleksy Antkiewicz, Ryszard Ksieniewicz
i inni…5.
Bardzo cenne informacje znalazłam zwłaszcza w pracy B. Woltmanna: Kultura
fizyczna na ziemi koszalińskiej 1945–1990, materiał badawczy został przedstawiony

1

Wykaz prac doktorskich o regionach: R. Golanko: Kultura fizyczna w województwie bialskopodlaskim 1975–1995.
Poznań 1999; K. Warchoł: Kultura fizyczna w województwie przemyskim 1975–1998. Warszawa 2001; P. Król:
Kultura fizyczna w województwie tarnobrzeskim w latach 1975–1998. Poznań 2004; P. Świder: Kultura fizyczna
w województwie krośnieńskim w latach 1975–1998. Gorzów Wlkp. 2008; I. Pezdan-Śliż: Kultura fizyczna w
województwie rzeszowskim w latach 1975–1998. Gorzów Wlkp. 2011.
2
Wykaz prac doktorskich dotyczących rozwoju turystyki: G. Bieńczyk: Turystyka kwalifikowana w działalności
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1950-1990. Gorzów Wlkp. 2006; A. Chmiel:
Turystyka w Polsce Ludowej (1944-1989). Gorzów Wlkp. 2006; M. Przydział: Rozwój turystyki na Podkarpaciu
w latach 1945-1989. Gorzów Wlkp. 2008.
3
B. Woltmann. (red.): Kultura fizyczna na ziemi koszalińskiej 1945–1990. Koszalin 1993; Kultura fizyczna pod
znakiem Rodła. Koszalin 1972.
4
A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995. Słupsk 1996.
5
J. Wodecki: Człowiek-legenda. Aleksy Antkiewicz. Słupsk 2007; Ryszard Ksieniewicz i inni… Słupsk 2009.
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w czterech rozdziałach. Pierwszy z nich przedstawia tradycje kultury fizycznej na ziemi
koszalińskiej, przemiany w jej uwarunkowaniach w Polsce Ludowej. Obrazuje
działalność organów państwowych i społecznych kultury fizycznej na ziemi
koszalińskiej, stan bazy materialnej oraz kształtowanie się kadry szkoleniowej i aktywu
sportowego. Rozdział drugi ukazuje początki powojennej kultury fizycznej, główne jej
ogniwa i zasięg społeczny. W rozdziale trzecim zobrazowano kulturę fizyczną
w województwie koszalińskim w latach 1950-1975. Przedstawiony został jej społeczny
zasięg oraz rozwój sportu i turystyki. W ostatnim rozdziale (czwartym) omówiona
została kultura fizyczna w województwie koszalińskim w nowych granicach w latach
1975-1990. Zobrazowany został jej społeczny zasięg, rozwój poszczególnych dyscyplin
oraz turystyki. Praca ta dotyczy jednak tylko części województwa słupskiego, poza tym
obejmuje okres wyłącznie do 1990 roku.
Kolejne cenne informacje uzyskałam w pracy A. Szymańskiego: Sport Słupski
1945-1995. Składa się ona z czterech rozdziałów głównych. W pierwszym z nich
przedstawiona została organizacja i struktura sportu słupskiego, w drugim zobrazowano
bazę materialną kultury fizycznej i sportu w Słupsku. W rozdziale trzecim szczegółowo
ukazano rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych oraz działalność organizacji
popularyzujących sport masowy i rekreację ruchową. W rozdziale czwartym omówione
zostały ważniejsze wydarzenia sportowe. Autor pracy skupił się przede wszystkim
na rozwoju sportu w Słupsku, głównie w kontekście dyscyplin sportowych.
Jak wynika z powyższego skromnego piśmiennictwa, które porusza tylko
wybraną problematykę historii kultury fizycznej w województwie słupskim, nie
wyczerpuje ono w pełni tematu. Poza tym większość opracowań dotyczy wąskich
przedziałów czasowych i terytorialnych. Na temat byłego województwa słupskiego
powstało zaledwie kilka prac magisterskich i licencjackich. Ilustrowały one działalność
wybranych organizacji (zwłaszcza klubów sportowych), ale miały charakter wybiórczy.
Dlatego też zrodziła się potrzeba podjęcia kompleksowych badań z zakresu
omawianego zagadnienia. Przyczyniło się to do podjęcia próby odtworzenia dziejów
kultury fizycznej na ziemi słupskiej w latach 1975-1998, tj. w okresie istnienia byłego
województwa słupskiego.
Podjęte badania stanowiły kontynuację badań regionalnych nad najnowszymi
dziejami kultury fizycznej w Polsce. Uzupełniają one znane ustalenia i przedstawiają
rozwój kultury fizycznej na określonym obszarze. Celem pracy jest ukazanie rozwoju
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kultury fizycznej w województwie słupskim w latach 1975-1998 na tle uwarunkowań
regionalnych i ogólnopolskich. Zakładane cele szczegółowe pracy polegały na:
-przedstawieniu głównych kierunków i założeń programowych rozwoju kultury
fizycznej w byłym województwie słupskim;
-zaprezentowaniu

stanu

organizacyjnego,

infrastruktury

materialnej,

działaczy

społecznych i kadry szkoleniowej w poszczególnych okresach istnienia województwa
słupskiego;
-ukazaniu

działalności

statutowej

i

programowej

stowarzyszeń

sportowych

i turystycznych oraz organizacji młodzieżowych i innych;
-analizie dorobku w zakresie sportu wyczynowego (w tym również najważniejszych
sukcesów sportowych) oraz wkładu regionu w dorobek sportu w Polsce.
Cezury czasowe omawianego zagadnienia obejmują lata 1975-1998. Zostały
ustalone ze względu na okres historyczny, w którym istniało województwo słupskie.
Ramy terytorialne stanowi obszar województwa słupskiego w granicach z lat 19751998. Taki układ chronologiczny i terytorialny znajduje szerokie zastosowanie w wielu
pracach z zakresu najnowszej regionalnej historii kultury fizycznej w Polsce.
Podjęcie badań wymagało zaplanowania procesu badawczego, a następnie jego
realizacji według przyjętego uprzednio planu. Podstawową bazę źródłową, w oparciu
o którą zostały przygotowane i opracowane poszczególne rozdziały niniejszej dysertacji
doktorskiej,

stanowiły

materiały

archiwalne,

artykuły

prasowe,

protokoły,

sprawozdania, oceny syntetyczne i inne dokumenty znajdujące się w zbiorach
historycznych różnych instytucji i organizacji kultury fizycznej. Mało skuteczna
okazała się penetracja zasobów archiwalnych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Szczątkowe informacje znaleziono w zespołach akt Komitetu Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Głównego Komitetu Kultury Fizycznej
i Turystyki. Nieefektywne okazały się poszukiwania w Archiwum Państwowym
w Gdańsku oraz w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie.
Znaczna część informacji pochodziła z obszernych zbiorów Archiwum
Państwowego w Koszalinie oraz ze słupskiego oddziału tegoż archiwum. Najbardziej
cenne, a tym samym przydatne, okazały się akta Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Istotne informacje dotyczące struktur organizacyjnych i danych osobowych
znalazłam w Składnicy Akt Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w Delegaturze w Słupsku. Niestety stan dokumentów i opracowań archiwalnych nie
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był jednolity, większość z nich była fragmentaryczna. Dotyczyło to szczególnie
informacji na temat poszczególnych jednostek kultury fizycznej. Okazało się, że cała
dokumentacja Wojewódzkiej Federacji Sportu, sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego
(dalej: ZW) Szkolnego Związku Sportowego, Kuratorium Oświaty i Wychowania, ZW
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, ZW Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej, Akademickiego Związku Sportowego, Okręgowych Związków Sportowych
i poszczególnych klubów, została zlikwidowana.
W 1998 roku z chwilą wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju
dokumentacja powinna zostać przekazana do koordynujących sportem wyczynowym
okręgowych związków sportowych w Gdańsku. W żadnym z archiwów nie znalazłam
pełnych danych dotyczących funkcjonowania organów kultury fizycznej. Nieefektywna
okazała się penetracja zasobów archiwalnych w Urzędach Miast i Gmin w Bytowie,
Człuchowie, Lęborku, Miastku, Sławnie i Ustce. Podsumowując poszukiwania należy
stwierdzić, że baza źródłowa dotycząca funkcjonowania kultury fizycznej na terenie
województwa słupskiego w lata 1975-1998 jest bardzo skromna.
Kolejnym etapem badań były poszukiwania w składnicach akt PTTK, ZHP,
Okręgowego Związku Wędkarskiego, Polskiego Związku Łowieckiego. Niestety
dokumentacja tych organizacji również okazała się niekompletna. Jednym z większych
problemów było odtworzenie działalności organizacji młodzieżowych działających
na ziemi słupskiej. Pomocne okazały się materiały źródłowe dotyczące funkcjonowania
Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Ligi Obrony Kraju oraz dokumentacja
Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy Start. W znacznej części dokumenty
źródłowe tych organizacji zachowały się w zbiorach osób prywatnych, byłych
pracowników tych organizacji. Były one wybiórcze i niekompletne. Istotne informacje,
które odegrały dużą rolę w niniejszym opracowaniu, dostarczyły kroniki: PTTK
w Słupsku, PTTK w Lęborku, LZS w Słupsku, TKKF w Słupsku, 20 DHiH Wilki.
Znaczący wpływ w sferze ukazania struktur organizacyjnych słupskiej kultury
fizycznej miały przestudiowane materiały źródłowe i roczniki statystyczne Urzędu
Statystycznego w Słupsku. Pozwoliły one na odnalezienie i uzupełnienie danych
pochodzących z archiwów państwowych. Dzięki nim można przedstawić kolejno: warunki
demograficzne województwa, kadrę szkoleniową zatrudnioną w klubach sportowych
na terenie województwa słupskiego w latach 1975-1996, rozwój kadry szkoleniowej
poszczególnych dyscyplin sportowych również w tym samym okresie.
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Uzupełnieniem archiwaliów mówiących o rozwoju sportu wyczynowego było
jedyne zachowane opracowanie syntetyczne o charakterze historycznym, dotyczące
działalności Gwardyjski Klub Sportowy (dalej: GKS) Gryf Słupsk. Dokumentacja
pozostałych klubów sportowych została zlikwidowana lub przekazana ich działaczom
do

napisania

publikacji

zwartych.

Dotyczy

to

m.in.

KS

Czarni

Słupsk,

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy (dalej: MLKS) Piast Słupsk oraz innych.
Przedstawione powyżej źródła archiwalne zostały w dużej części uzupełnione
o kwerendę publikacji prasowych. Z prasy regionalnej pomocne okazały się „Głos
Pomorza”, „Głos Słupski”, „Echo Słupska”, „Powiat Słupski”. Bardzo istotny wkład
w opracowanie tematu miały relacje i wspomnienia byłych działaczy, trenerów,
zawodników i nauczycieli, którzy pełnili różnorakie funkcje w organizacjach kultury
fizycznej lub czynnie uprawiali sport w okresie istnienia województwa. Pozwoliły one
poznać środowisko, działalność sportową i odtworzyć istotne fakty historyczne.
Skromne okazały się materiały muzealne dotyczące regionalnego rozwoju kultury
fizycznej. Nie uzyskano również istotnych informacji w Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie oraz w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Informacje źródłowe
uzupełnione zostały także informacjami znalezionymi w Internecie. Dotyczyły one
przede wszystkim działalności klubów sportowych.
Zgodnie z zasadami metodologii badań historycznych, głównymi metodami
zastosowanymi przy opracowaniu zebranego materiału badawczego były: opis oraz
metoda

indukcyjno-dedukcyjna,

analiza

wtórna,

analiza

empiryczna

danych

statystycznych. W fazie wstępnej opracowania skoncentrowano się na odtworzeniu
faktografii i wydarzeń, w dalszym etapie wykorzystana została metoda porównawcza.
W konstrukcji pracy przyjęto układ mieszany: nadrzędnie-rzeczowy, podrzędniechronologiczny co pozwoliło, na podstawie kwerendy źródeł, osiągnąć zamierzony cel.
Wyniki badań przedstawiono w siedmiu rozdziałach głównych, które uzupełnia
zakończenie o charakterze podsumowującym, z oceną omawianego tematu. Rozdział
pierwszy, zatytułowany Charakterystyka województwa słupskiego dotyczy zwięzłej
i ogólnej charakterystyki województwa słupskiego, z uwzględnieniem położenia
geograficznego, problematyki demograficznej i zagadnień dotyczących gospodarki,
handlu, przemysłu, kultury i szkolnictwa.
Rozdział drugi stanowi wprowadzenie do badanej tematyki i jest zarysem dziejów
kultury fizycznej na terenie ziemi słupskiej do 1975 roku. Przedstawione zostały w nim
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tradycje kultury fizycznej w czasie zaborów, okresie międzywojennym, oraz powstanie
struktur organizacyjno-prawnych po zakończeniu II wojny światowej. W rozdziale
wyszczególnione zostały ważniejsze wydarzenia sportowe. Zobrazowany został także
stan kadry szkoleniowej i bazy sportowej w latach 1945-1975.
W kolejnym rozdziale ukazano społeczno-ekonomicze uwarunkowania rozwoju
kultury fizycznej, zarówno społeczny zasięg jej oddziaływania, jak również warunki
ekonomiczne, które miały wpływ na rozwój sportu wyczynowego w województwie
słupskim w latach 1975–1998. Szczegółowo określono strukturę organizacyjną kultury
fizycznej od chwili powołania województwa słupskiego w 1975 roku, do zakończenia
jego działalności w 1998 roku. Uwzględniono także kształtowanie się poszczególnych
klubów i sekcji sportowych w województwie. W opracowaniu ukazane zostały także
kwestie kadry szkoleniowej i aktywu społecznego oraz bazy sportowej w latach 19751998.
Przedmiotem rozważań rozdziału czwartego była kultura fizyczna w szkolnictwie
podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Przedstawiona została działalność
Szkolnego Związku Sportowego, jako organizacji odpowiedzialnej za sport szkolny,
Akademickiego Związku Sportowego, jako jednostki popularyzującej kulturę fizyczną
w środowisku akademickim. Poza tym opracowano rekreację ruchową w dorobku
organizacji młodzieżowych: Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Socjalistycznej
Młodzieży Polskiej i Związku Młodzieży Wiejskiej. Przedstawiona została również
działalność organizacji, które pośrednio uczestniczyły w organizacji kultury fizycznej
na terenie województwa słupskiego, a były to: Liga Obrony Kraju, Polski Związek
Wędkarski i Polski Związek Łowiecki. Należy zaznaczyć, że materiały historyczne
prezentujące działalność organizacji ruchu młodzieżowego praktycznie nie zostały
zarchiwizowane. W kolejnych podrozdziałach ukazana została działalność TKKF oraz
rozwój sportu wśród osób niepełnosprawnych.
Rozdział piąty ma za zadanie ukazanie rozwoju i dorobku sportu wiejskiego.
Przybliża sposób kształtowania się kultury fizycznej na terenie województwa
słupskiego w Ludowych Zespołach Sportowych, a także rozwoju dyscyplin sportowych,
bazy materialnej oraz kadry szkoleniowej.
W kolejnym rozdziale przedstawiono rozwój dwudziestu dwóch dyscyplin
sportowych, zarówno tych najpopularniejszych na omawianym obszarze czyli piłki
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siatkowej i boksu, jak również tych o niewielkich tradycjach i małym zasięgu jak sporty
motorowe. Poszczególne dyscypliny zestawiono w układzie merytorycznym i rangowym.
W ostatnim rozdziale - siódmym - przedstawiono rozwój ruchu turystycznego
w województwie słupskim. Zostały w nim ujęte walory turystyczne ziemi słupskiej,
działalność najaktywniejszych organizacji popularyzujących turystykę oraz kadra
zasłużonych działaczy turystycznych.
Część

opisową

rozprawy

zamyka

zakończenie,

w

którym

dokonano

podsumowania tematu i oceny przedstawionego zjawiska historycznego. Pracę
uzupełnia część dokumentacyjna. Znajdują się w niej: aneks, bibliografia, spis tabel,
spis fotografii, indeks nazwisk, wykaz skrótów a także streszczenie w języku
angielskim.
Autorka wyraża nadzieję, iż praca przyczyni się do odtworzenia ważnego
fragmentu najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce, w nadmorskiej części kraju
na przestrzeni niemal ćwierćwiecza. Praca powinna także ocalić od zapomnienia wiele
interesujących faktów, procesów z zakresu dziejów wychowania fizycznego, sportu
i turystyki w regionie słupskim w II połowie XX wieku.
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Rozdział I
Charakterystyka województwa słupskiego
1. Warunki geograficzne
Województwo słupskie utworzone zostało 1 czerwca 1975 roku, zajmowało
obszar 7.452,8 km2, co stanowiło 2,38% powierzchni kraju. Obejmowało ono
z dawnego województwa koszalińskiego powiaty: słupski, wschodnią część
sławieńskiego, bytowski, miastecki (bez Białego Boru) i człuchowski; z dawnego
województwa gdańskiego zachodnią część powiatu lęborskiego (z Lęborkiem i Łebą)
oraz

część

województwa

bydgoskiego

(północno-zachodnią

część

powiatu

chojnickiego). Podzielone było na 37 podstawowych jednostek administracyjnych,
w tym: 6 miast, 5 gmin miejsko - wiejskich i 26 gmin6.
Ryc. 1. Woj. słupskie na tle podziału administracyjnego Polski z 1975 roku

Źródło: www.pl.wikipedia.org
6

B. Czerwiński, S. Rudnik: Województwo Słupskie. Szczecin 1980, s. 5-6.
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Ryc. 2. Obszar woj. słupskiego w latach 1975-1998

Źródło: H. Bonecki (red.): Encyklopedia powszechna. Warszawa 1973.

Na zachodzie graniczyło z województwem koszalińskim, na południu z pilskim,
na wschodzie z bydgoskim i gdańskim, natomiast granicę północną stanowił brzeg
Morza Bałtyckiego o długości 85 kilometrów. Byłe województwo słupskie należało
do regionów północnych, położone było w środkowej części polskiego wybrzeża,
85-kilometrowy pas piaszczystych plaż graniczył z Bałtykiem. Zajmował obszar dwóch
atrakcyjnych krain geograficznych: Wybrzeża Słowińskiego i Pojezierza Pomorskiego 7,
których pejzaż został ukształtowany przez lądolód skandynawski, wody polodowcowe,
wiatr i morze.
Obszar województwa, należącego do jednostek administracyjnych średniej
wielkości, z racji swego położenia i budowy geologicznej, był mało zasobny
w bogactwa naturalne. Niemniej jednak występowały tu znaczne zasoby kredy
jeziornej, surowców ilastych ceramiki budowlanej, surowców do produkcji kruszyw,
piasków

kwarcowych

do

produkcji

cegły

wapienno-piaskowej

i

betonów

komórkowych, a także kruszyw naturalnych8.
7
8

A. Meilon: Geograficzny atlas świata. Warszawa 1991, s. 80-81.
M. Czajkowski (red.): Województwo Słupskie, Bydgoszcz 1998, s. 2.
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Swoistym

bogactwem

ziemi

słupskiej

były

torfowiska.

W

granicach

województwa występowała 1/3 wszystkich złóż torfu całego Pomorza Zachodniego.
W wielu z nich możliwe było wydzielenie surowca leczniczego i ustalenie zasobów
borowiny przydatnej w lecznictwie.
Z innych kopalin stwierdzono występowanie ogromnych pokładów soli kamiennej
w złożu Łeba, ropy naftowej w złożu Brzozówka, węgla brunatnego oraz gazu
ziemnego. W złożu Mażdżanowo występował bursztyn.
Ze względu na dogodne umiejscowienie oraz bogactwa naturalne region słupski
doskonale nadawał się do aktywnego wypoczynku, stwarzał również możliwości
do dogodnego inwestowania9.
2. Rys historyczny
Udokumentowane fakty historyczne dotyczące Słupska sięgają XII wieku. Ten
prastary gród słowiańsko-kaszubski już w XII wieku był najpoważniejszą obok
Gdańska i Świecia kasztelanią na wschodnim Pomorzu (w 1180 roku Castellania
Slupensis).
W latach 1227-1236 miasto było pod panowaniem Barnima szczecińskiego.
W roku 1282 księstwo i miasto Słupsk przejął Przemysław II Wielkopolski, wkrótce po
objęciu władzy został zamordowany, wówczas Słupsk przeszedł pod rządy księcia
Pomorza Zachodniego Warcisława IV. Słupsk do roku 1307, czyli do momentu zajęcia
go przez Brandenburgię należał do Polski. Margrabiowie brandenburscy chcąc umocnić
swą władzę, w roku 1310 nadali Słupskowi lubeckie prawa miejskie.
Wkrótce po tym ziemię słupską i Słupsk odzyskał Książe pomorski Warcisław. Po
jego śmierci w roku 1326 władzę objął książę szczeciński, Barnin III Wielki. Podczas
swego trzynastoletniego panowania Barnin III (do 1339 roku) powiększał i umacniał
miasto. Jednocześnie w 1339 roku zaciągnął pożyczkę od Krzyżaków w wysokości
6000 grzywien w złocie a w zastaw na 12 lat oddał im Słupsk. Mimo zabiegów
i wysiłków Barnin III Wielki nie zdobył pieniędzy na spłatę zaciągniętych
od Krzyżaków długów. Mieszczanie i chłopi, nie chcąc pozostać pod jarzmem
Krzyżaków, sprzedali swoje dobra i w roku 1341 wykupili miasto deklarując tym
samym przynależność do Polski.

9

Tamże.
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Bezpośrednio po opuszczeniu przez Krzyżaków Słupska władzę przejął Bogusław
V, który, podobnie jak następni władcy Słupska, utrzymywał ścisłe kontakty z Polską.
Od roku 1625 na Pomorzu Zachodnim, a tym samym w Słupsku władzę sprawował
Bogusław XIV, ostatni słowiański przedstawiciel zachodniopomorskiej linii książęcej.
Po jego śmierci w roku 1648 na mocy traktatu westfalskiego Pomorze Zachodnie
uległo podziałowi na część należącą do elektora brandenburskiego i Szwecji. Słupsk
przypadł w udziale Brandenburgii, co sprzyjało dalszej germanizacji10. W 1807 roku
Słupsk został zdobyty przez wojska Henryka Dąbrowskiego, jednak po zawarciu pokoju
w Tylży, ziemia słupska, a tym samym i Słupsk pozostał przy Prusach.
W pruskiej prowincji Pomorza w okręgu Coslin (od 1920 roku Koslin) w 1816
roku powstał powiat wiejski Słupsk. Obejmował on w znacznej części wiejskie obszary
wokół Słupska. Od 1 lipca 1867 roku teren ten należał do Związku PółnocnoNiemieckiego. W 1871 roku powiat został przyłączony do Rzeszy Niemieckiej.
Od 1 kwietnia 1898 roku gmina Słupsk opuściła powiat i utworzyła własny
powiat miejski. Od 1929 roku na skutek reformy obszarowej okręg słupski dzielił się
na gminę Słupsk i gminy wiejskie.
Po pierwszej wojnie światowej sytuacja gospodarcza Pomorza Zachodniego
uległa znacznemu pogorszeniu. Stało się tak na skutek odcięcia od sąsiednich ziem
niepodległej już Polski. Wpływy partii nazistowskiej na terenie Pomorza Zachodniego
były początkowo niewielkie, zwiększyły się jednak po pozyskaniu przez hitlerowców
miejscowego junkierstwa. Ideologia faszystowska łączyła się tu z kampanią antypolską,
która znajdywała chętny posłuch w warunkach kryzysu ekonomicznego i toczącej się
niemiecko-polskiej wojny celnej. Nastroje antypolskie wzmogły się szczególnie
po objęciu władzy przez Hitlera. Przestawienie gospodarki na potrzeby przyszłej wojny
przyczyniło się do poprawy sytuacji gospodarczej regionu. Jednocześnie wzmogły się
akty terroru ze strony władz. Miały one na celu likwidację życia polskiego wśród
Kaszubów11.

10
11

B. Czerwiński, S. Rudnik: Województwo Słupskie, s. 105-107.
Tamże, s. 25.
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Fot. 1. Stare kamienice w Słupsku na pocztówce sprzed II Wojny Światowej

Źródło: www.slupsk.naszemiasto.pl.

W okresie II wojny światowej na ziemi słupskiej przebywało kilka tysięcy
robotników przymusowych: Polaków i obywateli innych narodowości. W Słupsku
podczas wojny istniał obóz pracy, w którym przebywało 45 robotników. W sierpniu
1944 roku założono w mieście filię obozu koncentracyjnego ze Stutthofu. W drugiej
połowie 1944 roku na Pomorze Zachodnie zaczęły przybywać tysiące uciekinierów
z Prus Wschodnich. Szukali tu schronienia przed zbliżającym się frontem wschodnim,
napływ ten zwiększył się jeszcze w styczniu 1945 roku, kiedy do uchodźców z Prus
Wschodnich dołączyli Niemcy z Pomorza Gdańskiego. W regionie słupskim nie
zdołano zrealizować planów ewakuacji12.
Dnia 1 stycznia 1945 roku powiat wiejski Słupsk obejmował 193 gminy, które
zostały wyzwolone w pierwszych dniach marca 1945 roku. Straty wojenne były
znaczne. W wyniku analiz stwierdzono, że urządzenia przemysłowe uległy zniszczeniu
prawie w 60%. Straty w zasobach mieszkalnych oceniało się na 30-40%. Największy
ubytek majątku trwałego, sięgający 30-50%, wystąpił w Bytowie, w Słupsku,
w Miastku i w Sławnie. Zniszczone zostały szlaki komunikacyjne, zdewastowano porty
morskie. Niewiele lepsza sytuacja miała miejsce na obszarach wiejskich, gdzie

12

Tamże, s. 26.
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dewastacji uległo 20% gospodarstw, a żywy inwentarz stanowił 10-20% stanu
przedwojennego 13.
Zaraz po wyzwoleniu, w marcu 1945 roku, powiat został zajęty przez Armię
Czerwoną, następnie przekazany pod kontrolę władz polskich. Od 1946 roku znajdował
się w granicach województwa szczecińskiego, które pokrywały się mniej więcej
z granicami niemieckiej prowincji Pomorze. W 1950 roku Słupsk i powiat słupski
znalazły się w granicach województwa koszalińskiego. W 1970 roku w związku
z przemianami politycznymi w kraju w mieście miały miejsce strajki i akcje
protestacyjne. W latach 1975-1998 w wyniku reformy administracyjnej funkcjonowało
województwo słupskie, a Słupsk posiadał status miasta wojewódzkiego.
Fot. 2. Ratusz – Urząd Miejski Słupska

Źródło: www.ssi.slupsk.pl.

3. Stosunki demograficzne
Analizując strukturę gospodarczą byłego województwa słupskiego nie sposób
pominąć rezultatów działań ludzkich i procesów rozwojowych zachodzących na tym
obszarze w przeszłości. Po drugiej wojnie światowej na obszarze województwa
słupskiego dokonały się istotne przeobrażenia demograficzne. Ludność województwa
od wyzwolenia należała do najbardziej mobilnej, co znalazło uzasadnienie w wysokich
wartościach odpływu i napływu migracyjnego. W dziesięcioleciu 1960-1970 wzrost
13

E. Z. Zdrojewski: Procesy przemian demograficznych w województwie koszalińskim w latach 1946-1968. PoznańKoszalin 1972, s. 24-25.
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liczby ludności był mniejszy niż w okresie poprzednim i wynosił 48,2 tys. osób, czyli
rocznie średnio przybywało 4,4 tys. mieszkańców. W wyniku nasilenia procesów
urbanizacyjnych liczba ludności wzrosła o 35,3 tys. osób. Rozwój miast odbywał się
głównie wskutek napływu migracyjnego ludności wiejskiej. Wprawdzie liczba ludności
wsi w latach 1960-1970 wzrosła o 12,6 tys. osób, lecz w odniesieniu do 1946 roku
zmalała o 27,1 tys.
Tabela 1. Procentowy wzrost liczby mieszkańców w regionie słupskim
w latach 1950-1975
Ludność w %
Lata

Ogółem

Wiejska

Miejska

1950-1960

2,63

1,32

4,88

1960-1970

1,57

0,73

2,65

1970-1975

3,70

-0,05

3,60

1950-1975

2,50

1,10

3,60

Źródło: Obliczono na podstawie: Ludność i zasoby mieszkaniowe 1945-1974, Warszawa 1976, GUS.
Rocznik Statystyczny Województwa Słupskiego 1976. Słupsk 1976, s. 18.

Tabela 2. Mediana wieku ludności miasta Słupska i powiatu słupskiego w roku 1988
Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Miasto Słupsk

31,9

30,6

33,1

Powiat słupski

29,6

28,7

30,5

Miasta

30,4

29,5

31,3

Wieś

29,3

28,5

30,2

Źródło: Narodowy spis powszechny- 1988. WUS w Słupsku.

W latach 1976-1986 zaobserwowano wzrost liczby ludności o ponad 396 tys.
mieszkańców. Najwyższą wartość napływu zarejestrowano w Słupsku i proces ten
wykazywał tendencje wzrostu. W 1975 roku napływ stanowił 2704 osoby, a w 1977
roku o 691 osób więcej. W dalszej kolejności znalazły się miasta Lębork, Miastko
i Ustka, tam napływ ludności przybierał również wysokie wartości. Na przestrzeni kilku
lat wyraźnie obniżył się przyrost naturalny w województwie. W 1990 roku wynosił
- 8,7‰, w 1994 - 6,1‰, natomiast w 1996 roku zaledwie 5,4‰ Gęstość zaludnienia
kształtowała się na poziomie 57 osób na km2 i od 1993 roku nie zmieniała się14. Pod
koniec lat dziewięćdziesiątych zanotowano przyrost naturalny w województwie. Jednak
14

M. Czajkowski (red.): Województwo Słupskie, s. 11.
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mieszkańcami Słupska w większości byli ludzie młodzi w wyniku czego często
emigrowali w celu dalszego kształcenia lub poszukiwania pracy.
W 1997 roku mieszkańcy województwa słupskiego liczyli 427,5 tys. osób,
z czego 55,4% żyło w miastach. Niemal połowa nie przekroczyła 30 roku życia, a 216,8
tys. mieszkańców to kobiety15.
Tabela 3. Stan liczbowy mieszkańców województwa i miasta Słupska
w latach 1975-1998
Województwo

Lata

słupskie

Miasto Słupsk

Miasta

Wsie

województwa

województwa

słupskiego(11)

słupskiego

1975

356000

77611

174 111

177489

1980

369800

86138

189838

175362

1985

396100

93073

204173

187127

1990

413800

101237

217437

191363

1995

425900

102596

223044

197656

1998

429700

102370

224870

199530

Źródła: Roczniki statystyczne GUS 1939-1979. Roczniki demograficzne GUS 1980-1994. Bank danych
regionalnych GUS 1995-2006. Rocznik statystyczny województwa słupskiego 1976. Słupsk 1976, s. 18.
Roczniki statystyczne GUS za lata 1976-1999.

4. Życie gospodarcze
W krajobrazie województwa słupskiego przeważały pola i lasy. Na obszarze 44%
powierzchni znajdowały się grunty rolne, natomiast 42% z nich stanowiły lasy, dlatego
rolnictwo i przemysł z nim związany stanowiły ważne dziedziny gospodarcze.
W oparciu o miejscowe zasoby leśne nastąpił rozwój przemysłu drzewnego w Słupsku
i w Sławnie. Wykorzystanie surowców rolnych i leśnych stanowiło podstawę
do lokalizacji zakładów przemysłowych.
W latach siedemdziesiątych XX wieku poza modernizacją i rozbudową zakładów,
preferowany był rozwój przemysłu elektromaszynowego i chemicznego. Nastąpiło
silniejsze powiązanie przemysłu z gospodarką morską (stocznia w Ustce i zakłady
kooperujące). Dzięki temu dynamicznie rozwinął się przemysł okrętowy, rybołówstwo
i przetwórstwo rybne16. Stocznia w Ustce była producentem łodzi ratunkowych,

15
16

Tamże, s. 10.
E. Adrjanowska: Koncentracja ludności w powiatach nadmorskich Polski. [w:] „Przegląd Geograficzny” 1975,
z. 4, s. 760.
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trawlerów i rufowców, nowoczesnych szalup ratunkowych i poduszkowców na rynek
krajowy i na eksport.
Występujące w województwie słupskim zasoby surowców mineralnych należały
do najuboższych w kraju, jednak pewne znaczenie miały surowce przemysłu
budowlanego i szklarskiego (iły, gliny, piaski ceramiczne). Torfy wysokie
wykorzystywano do produkcji płyt izolacyjnych i otulin do rur. Pokłady glin i piasków
używano do produkcji ceramiki budowlanej – sączków drenarskich i glinoporytów.
Piaski kwarcowe stosowano do produkcji cegły siatkowej i betonów komórkowych.
W pięciolatce 1981-1985 podjęto eksploatację złóż soli kamiennej położonych
w okolicach Łeby i Wicka. Sól ta była przeznaczona do celów konsumpcyjnych
i produkcji – głównie przemysłu chemicznego.
Znaczącym atutem województwa było jego dogodne położenie komunikacyjno –
drogowe i morskie. Dzięki temu następował rozwój transportu i łączności17. Linie
komunikacyjne przebiegające równoleżnikowo ze Szczecina do Gdańska wpłynęły
na rozwój handlu. Drugie co do ważności było połączenie z Poznaniem i Bydgoszczą.
W strukturze przewozów towarowych najważniejsze pozycje stanowiły drewno
i wyroby drewniane, a dalej produkty rolne, materiały budowlane, urządzenia i maszyny
rolnicze. W przewozie przeważał węgiel i cement.
W przewozach osobowych należało zwrócić szczególną uwagę na dojazdy do
pracy i szkół. Dotyczyło to głównie Słupska i Lęborka, gdzie liczba osób
dojeżdżających była szczególnie duża. Latem ważną rolę odgrywał ruch turystyczny.
Wzmożone przejazdy odbywały się głównie w kierunku miejscowości nadmorskich
i położonych na Pojezierzu.
Jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w województwie była
turystyka. Rozwojowi tej dziedziny sprzyjały walory przyrodnicze województwa przede
wszystkim nadmorskie położenie. Dzięki temu nastąpiła dynamiczna rozbudowa bazy
hotelowej i gastronomicznej w miejscowościach nadmorskich. Dla mieszkańców
regionu rozwój ruchu turystycznego zwiększał możliwości zarobkowania. Znaczący
wpływ na rozwój turystyki miała rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej
w województwie.
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E. Lissowska, M. Madeyski: Zagospodarowanie transportowe kraju. [w:] K. Secomski (red.): Elementy
planowania przestrzennego. Warszawa 1972, s. 145.
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Fot. 3. Port w Ustce

Źródło: www.ustka.ug.gov.pl.

Korzystne warunki agroturystyczne spowodowały również rozwój gospodarki
żywnościowej. Powstały nowe zakłady produkcyjne, w Lęborku wybudowano Fabrykę
Frytek Frites. Na bazie przedsiębiorstwa państwowego Słupskie Fabryki Mebli
rozpoczął w Słupsku produkcję niemiecki koncern meblowy Schieder, od 1994 roku
działalność prowadziła skandynawska firma Scania-Kapena, szwajcarska Nestle oraz
Zakład Przemysłu Cukierniczego Pomorzanka. O potencjale gospodarczym regionu
świadczył fakt iż w 1994 roku na terenie województwa prowadziło działalność
23 tys. firm18.
5. Rozwój kultury
Słupsk i jego ziemie były ważnym centrum kulturalnym. Początki zorganizowanej
kultury tworzył w Słupsku Dom Kultury Kolejarz. Przez lata placówka zajmowała się
edukacją kulturalną mieszkańców, organizacją i pomocą w różnego rodzaju grupach
i sekcjach odnoszących się do kultury19.
Ciekawą inicjatywą w województwie było adaptowanie obiektów zabytkowych
dla celów współczesnej działalności kulturalnej. Znalazła w nich pomieszczenie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku, Muzeum Regionalne w Bytowie i Człuchowie. W województwie istniało
259 placówek kulturalno-oświatowych (domy kultury, świetlice, kluby) 6 muzeów, 2
teatry, 25 kin, 91 bibliotek i filii bibliotecznych. W 1977 roku ten dział gospodarki
narodowej zatrudniał w regionie 753 osoby.
18
19

J. Sowiński (red.): Słupskie- Informator dla Inwestorów. Bydgoszcz 1996, s. 36.
E. Wisławska (red.): Słupskie instytucje kulturalne – informator. Słupsk 2000, s. 9.
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Duże zasługi w popularyzacji kultury w województwie słupskim miały muzea.
Szczególną rolę odegrały Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, które znajdowało
się w Zamku Książąt Pomorskich oraz jego oddziały regionalne w Bytowie
i Człuchowie. Prowadziły one przede wszystkim działalność wystawienniczą. Istotną
ciekawostką regionalną było Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Od 1974 roku
działało Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie. Natomiast w 1998 roku powstało
w Ustce prywatne Muzeum Piekarstwa i Cukiernictwa20. Ważnymi instytucjami
krzewienia kultury były również biblioteki, zaś największa z nich Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna miała siedzibę w byłym budynku kościoła św. Mikołaja
z 1276 roku.
Charakteryzując kulturę w województwie słupskim należy zwrócić uwagę na
różnorodne formy upowszechniania kultury. Przykładem może być wieloletnia tradycja
Festiwali Pianistyki Polskiej21. Popularnością cieszyły się Koncerty muzyki organowej
odbywające się w kościele św. Jacka w Słupsku oraz w Sławnie i Ustce 22. Zasługi
w rozpowszechnianiu kultury muzycznej miała także Państwowa Orkiestra Kameralna.
Poza tym na terenie Słupska odbywały się znane w Polsce festiwale kulturalne: Komeda
Jazz Festival, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance, Międzynarodowy
Festiwal Brydża Sportowego Solidarność, Dni Irlandzkie, Zamek Wyobraźni23 oraz
imprezy o charakterze regionalnym - Święto Ryby24.
6. Oświata i szkolnictwo wyższe
W 1977 roku w szkolnictwie na terenie województwa zatrudnionych było 7,5 tys.
osób, funkcjonowało 206 szkół podstawowych, 16 liceów ogólnokształcących, 118
szkół zawodowych i pomaturalnych oraz jedna uczelnia - Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Słupsku25. Procesowi rozwoju szkolnictwa towarzyszył stały wzrost liczby
nauczycieli i ich kwalifikacji.
Główną rolę w przygotowaniu kadr dla szkolnictwa spełniało WSP, które w 1977
roku kształciło 1500 studentów na sześciu kierunkach stacjonarnych, natomiast 1716
studentów uczyło się zaocznie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna jako jedyna uczelnia
humanistyczna na Pomorzu Środkowym spełniała nie tylko funkcję w zakresie
kształcenia nauczycieli, lecz wpływała aktywizująco na środowisko społeczne26.
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W roku szkolnym 1978/1979 w szkolnictwie w województwie na 1000 uczniów
w wieku 15-19 lat przypadało w Słupsku około 71 nauczycieli, natomiast średnia
w

województwie

wynosiła

25,4

nauczycieli.

W

zakresie

szkolnictwa

ponadpodstawowego funkcjonowały licea i zespoły szkół o różnych specjalnościach.
Szkołą z tradycją był Zespół Szkół Ekonomicznych. W 1978 roku uczyło się w nim 913
uczniów w 28 oddziałach. W roku 1979 Zespół Szkół Ekonomicznych poszerzył
działalność o Policealne Studium Zawodowe. Zgodnie z decyzją Kuratora Oświaty
i Wychowania Policealne Studium z dniem 1 września 1985 roku przyjęło nazwę
Policealne Studium Administracji Państwowej. Na terenie województwa działał także
Zespół Szkół Leśnych w Warcinie im. prof. S. Sokołowskiego. Kolejnymi prężnie
rozwijającymi się placówkami były Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława
Reymonta w Słupsku i Zespół Szkół Drzewnych w Słupsku, w którym w roku
szkolnym 1997/1998 utworzono dwie klasy liceum ogólnokształcącego.
Znaczącą rolę w kształceniu młodzieży odegrała również Szkoła Podoficerska
Milicji Obywatelskiej (SPMO) w Słupsku. W 1976 roku powierzono szkole realizację
kursów chorążych - tym samym wzrosła jej ranga. Poszerzenie zakresu szkolenia
spowodowało zmianę nazwy szkoły, która w latach 1985-1990 występowała jako
Szkoła Milicji Obywatelskiej (SMO), od 1990 roku nosiła nazwę Szkoła Policji.
W 1997 roku w szkołach podstawowych województwa słupskiego uczyło się 61,5
tys. dzieci, działało 256 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Szkolnictwo
ponadpodstawowe tworzyły 34 licea ogólnokształcące, 60 placówek średnich i 34
zasadnicze szkoły zawodowe. W szkołach tych uczyło się 29 tys. osób w tym 10,5 tys.
w szkołach zawodowych. W zakresie szkolnictwa wyższego w końcu omawianego
okresu pracowały dwie uczelnie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna prowadziła zajęcia
w systemie dziennym i zaocznym. Na studiach pięcioletnich kształciło się 2030 osób,
na trzyletnich studiach licencjackich ponad 2,5 tys. studentów. Kolejna placówka to
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, w której w systemie trzyletnim
licencjackim kształciły się 702 osoby27.
Przeprowadzona charakterystyka województwa słupskiego ukazała, że rozwojowi
społeczno-gospodarczemu towarzyszyły istotne przemiany demograficzne wyrażające
się między innymi zmianami w strukturze społeczno-zawodowej i poziomie
wykształcenia ludności tego nadmorskiego regionu.
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M. Czajkowski (red.): Województwo Słupskie, s. 11.
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Rozdział II
Tradycje kultury fizycznej na Pomorzu Środkowym
do 1975 roku
1. Tradycje polskiej kultury fizycznej na Pomorzu Środkowym
do 1945 roku
W XIX wieku tereny Pomorza Środkowego zamieszkane były przede wszystkim
przez Niemców. Ludność polska na północno-wschodnim pograniczu Rzeszy
Niemieckiej liczyła około 21 tysięcy osób. Głównym ośrodkiem polskości w Monarchii
Granicznej Poznańsko–Zachodniopruskiej był powiat złotowski. Niewielkie grupy
ludności polskiej znajdowały się w rejencji pilskiej. W rejencji koszalińskiej osiedliło
się około 8 tys. Kaszubów, którzy zamieszkiwali głównie wsie w powiecie bytowskim
i lęborskim. Część Polaków znajdujących się na tym terenie prowadziła działania
mające na celu utrzymanie poczucia przynależności narodowej, zwłaszcza w okresie III
Rzeszy. Istotną rolę w tych działaniach odegrała kultura fizyczna, począwszy od
wychowania fizycznego do sportu wyczynowego oraz różnych form turystyki. Klub
sportowy stanowił ważne ogniwo w życiu narodowym Polaków28.
Znaczny wkład w szerzeniu idei patriotycznej miał również, rozwijający się
wśród Polaków w państwie niemieckim, ruch młodzieżowy, głównie o charakterze
kulturalnym. W Wyrzysku, Nakle i Mroczy powstały m.in. gniazda Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół. Nie wykorzystano wprawdzie wzorów organizacyjnych Sokoła,
ale przeniknęły jego formy i treści pracy, takie jak: pokazy gimnastyczne, wycieczki
i zabawy ludowe, nauka pieśni marszowych i patriotycznych.
W czasie I wojny światowej, mimo zakazów, część stowarzyszeń kulturalnych nie
przerwała działalności. Po zakończeniu wojny większość organizacji kontynuowała ją,
względnie wznowiła. Podstawowe kierunki i formy pracy przyjęto z okresu
przedwojennego, dostosowano je do nowych warunków społeczno-politycznych
i ekonomicznych. Pod koniec 1927 roku pojawił się pomysł powołania jednolitego
kierownictwa dla wszystkich luźno działających organizacji młodzieżowych. W tym
celu w dniu 25 września 1927 roku, podczas zebrania Zarządu V Dzielnicy Związek
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B. Woltmann: Podstawy rozwoju kultury fizycznej na ziemi koszalińskiej. [w:] tenże (red.): Kultura fizyczna na
ziemi koszalińskiej 1945-1990. Koszalin 1993, s. 9.
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Polaków w Niemczech (dalej: ZPwN) powołano Związek Polsko-Katolickich
Towarzystw Młodzieży na Pogranicze.
W 1933 roku rozpoczął się nowy etap w rozwoju i działalności stowarzyszeń
młodzieżowych. ZPwN na stanowisko kierownika ZPKTM dla V Dzielnicy z siedzibą
w Złotowie zatrudnił Henryka Jaroszyka. Dzięki niemu w latach 1933-1935 powstało 9
nowych kół. Kierował on wszystkimi (poza przysposobieniem rolniczym) odcinkami
życia młodzieżowego w szczególności działalnością sportową w okresie letnim
i kulturalno-oświatową w okresie zimowym. Ponadto prowadził w Złotowie filię
redakcji „Głosu Pogranicza i Kaszub”29. Komórkami ZPKTM były Towarzystwa
Młodzieży Polskiej, które zrzeszały młodzież w wieku 14-25 lat i prowadziły
działalność na podstawie własnych statutów, odpowiadającym założeniom ideowym
ZPKTM i ZPwN.
Zasadniczym założeniem i celem związku było łączenie młodzieży w celu
wychowania jej w duchu poczucia przynależności narodowej. Towarzystwa Młodzieży
Polskiej prowadziły działalność w kilku kierunkach. Jednym z podstawowych było
propagowanie kultury fizycznej, w ramach której szczególną popularnością cieszyła się
turystyka. Działalność sportowo-turystyczną prowadzono w narodowo odrębnych
klubach sportowych. Poza tym rozwijano pracę kulturalno-oświatową i przysposobienie
rolnicze30.
Pierwszy etap rozwoju ruchu polskiego na tzw. Pograniczu przypadający na lata
1923-1928 charakteryzował się rozbudową różnych instytucji i organizacji. Głównym
jego celem było umocnienie ich pozycji ekonomicznych i politycznych. W latach 19291932 najwięcej uwagi poświęcono budowie polskiego szkolnictwa i uaktywnieniu życia
kulturalnego. W trzecim okresie w latach 1933-1939, wszystkie wysiłki zostały
ukierunkowane na walkę o zachowanie wypracowanych zdobyczy w poprzednich
etapach31. Jednak w realizacji wymienionych działań niezbędna była pomoc finansowa,
wprawdzie

wsparcia

finansowego

udzielało

kilka

instytucji,

ale

było

ono

niewystarczające. Sytuacja poprawiła się w tym względzie w 1927 roku po utworzeniu
Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
(dalej:_PUWFiPW), który wspierał realizację zadań na omawianym terenie. Pomocy
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B. Woltmann: Warunki rozwoju sportu V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. [w:] „Rocznik Koszaliński”.
1977, s.18-30, B. Woltmann: Kultura fizyczna pod znakiem Rodła. Koszalin 1972, s. 3-10.
30
B. Bartoszak: Związek Polaków w Niemczech, a sprawy kultury fizycznej na Pograniczu w latach 1919-39. [w:]
„Kultura Fizyczna” 1973, nr 1, s. 13-17.
31
B. Woltmann: Kultura fizyczna pod znakiem Rodła. Koszalin 1972, s. 3.
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finansowej udzielały również: Światowy Związek Polaków z Zagranicy (dalej: ŚZPzZ),
Związek Obrony Kresów Zachodnich (dalej: ZOKZ) i później Polski Związek Zachodni
(dalej: PZZ).
Patronem tych organizacji było Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz jego
placówki dyplomatyczne za granicą, a ich celem utrzymanie łączności między Macierzą
a skupiskami polskimi za granicą. Spełniały one rolę ekspozytury MSZ na terenie
emigracyjnym. Z jego budżetu finansowano I Igrzyska Sportowe Polonii w Warszawie
w 1934 roku. Wspierano również czołowych zawodników polskich z zagranicy
odbywających w kraju studia wyższe z zakresu wychowania fizycznego. ZOKZ i PZZ
były świadome jak ważną rolę odgrywa sport w społecznym i patriotycznym
wychowaniu młodzieży polskiej w Niemczech. Dlatego pośredniczyły m.in.
w organizowaniu kursów sportowych. Pomocy materialnej dla polskiego ruchu
sportowego w Niemczech udzielały również województwa i powiaty nadgraniczne
w Polsce. Pomorze świadczyło na rzecz Prus Wschodnich, Wielkopolska zabezpieczała
Pogranicze i Kaszuby, natomiast organizacje przysposobienia wojskowego część swych
budżetów rezerwowały na potrzeby harcerstwa, sportu i turystyki w powiatach
przygranicznych32.
Na terenie Republiki Weimarskiej i III Rzeszy znaczącym osiągnięciem było
wywalczenie tzw. ordynacji szkolnej i możliwości utworzenie prywatnego szkolnictwa
polskiego. Uruchomienie szkół pozwoliło na uaktywnienie życia kulturalnooświatowego i sportowego. Znaczącą rolę w tych działaniach odegrali polscy
nauczyciele oraz polska prasa, która docierała do wszystkich skupisk ludności rodzimej.
Bazą do prowadzenia działalności były Banki Ludowe w Złotowie i Zakrzewie,
stanowiły one oparcie ekonomiczne dla polskich instytucji33.
Inaczej niż w pozostałych regionach pogranicza niemieckiego rozwijał się polski
ruch sportowy na ziemiach Krainy Złotowskiej. Nie zostały tam przyjęte idee
sokolstwa. Utworzono natomiast wiele sekcji sportowych w Towarzystwach Młodzieży
Polskiej

oraz

kilka

samodzielnych

klubów.

Pierwsza

organizacja

sportowa

na Złotowszczyźnie powstała w Zakrzewie w 1923 roku. Z inicjatywy Bronisława
Tesmera powstała drużyna piłki nożnej. W następnym roku zgodnie z sugestią ks. dra
Bolesława Domańskiego, powołano oficjalnie klub sportowy Jedność. Dzięki
aktywności kolejnych prezesów klubu: Bronisława Tesmera (1924-1925), Andrzeja
32
33

Tamże, s. 28.
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Ciska (1925-1930), Jana Langego (1931-1933), Marcina Zdrenki (1933-1939) klub
zakrzewski stał się najsilniejszą organizacją sportową w regionie. W kolejnych latach
powstało jeszcze 7 podobnych instytucji w środowisku wiejskim: w Błękicie, Buczku
Wielkim, Głomsku, Radawnicy, Starej Świętej, Starej Wiśniewce i Wersku oraz jeden
w środowisku miejskim- w Złotowie. Zrzeszały one około 350 osób.
Sekcje

sportowe

przy

Towarzystwach

Młodzieży

Polskiej

utworzone

w miejscowościach, w których uruchomiono polskie szkoły. Na północno-wschodnim
Pograniczu międzywojennych Niemiec w 25 miejscowościach powstały polskie
organizacje sportowe, w 24 z nich istniało 8 klubów i 16 sekcji sportowych. Jedynie
w Złotowie w miejsce klubu utworzono sekcje sportową TMP.
Wychowaniem fizycznym i różnymi formami rekreacji ruchowej zajmowały się
również drużyny Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Na północno
– wschodnim pograniczu powstało 28 drużyn harcerskich (w Krainie Złotowskiej - 22,
a na Kaszubach 6), które skupiały ponad 400 dzieci w wieku szkolnym. Poza tym do 31
towarzystw młodzieży należało 1200 osób, w tym około 330 członków sekcji
sportowych TMP. Wraz z członkami klubów sportowych tworzyli oni blisko 700osobową grupę młodzieży, czynnie działającą w polskich organizacjach kultury
fizycznej34.
W 1931 roku wprowadzono na Złotowszczyźnie imprezy o charakterze
mistrzostw, których finały rozgrywano na corocznych świętach sportu. W piłce nożnej
dominował KS Jedność Zakrzewo zdobywając 8-krotnie (1931-1938) tytuł mistrza
Krainy. Wśród kobiet największe sukcesy odnosiła drużyna piłki siatkowej ze Stanicy.
Do wyróżniających się lekkoatletów należeli: Paweł Betański z Werska (bieg na
100 m - 11,5 sek., skok w dal - 6,05 m), Franciszek Klimek z Zakrzewa (skok wzwyż
- 1,60 m, rzut oszczepem - 46,50 m) i F. Klemens (pchnięcie kulą - 11,62 m) W tenisie
stołowym najlepsze wyniki uzyskali Marcin Grajewski z Zakrzewa oraz Maksymilian
Boryczka i Zygfryd Wrzeszcz ze Złotowa. Poza tym wszechstronnie uzdolnieni byli
studenci uczelni wychowania fizycznego - Franciszek Włoszczyński ze Złotowa
(Uniwersytet w Berlinie) i Brunon Gray z Zakrzewa (AWF w Warszawie).
W 1937 roku zorganizowano w Zakrzewie mecz między okręgami Marchii
Granicznej. Zakończył się on zwycięstwem Krainy Złotowskiej nad zespołami Ziemi
Lubuskiej. Najaktywniejsze kluby nawiązały również kontakty z organizacjami
34
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1968, nr 1 (33), s. 105-110.
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sportowymi w Polsce, m.in. z Chodzieży, Chojnic, Łobżenicy, Nakła i Wysokiej.
Rzadko natomiast odbywały się spotkania między drużynami niemieckimi i polskimi.
Rozgłos zyskał mecz piłkarski PKS Jedność Zakrzewo z FC Preussen Złotów
rozegrany 11 sierpnia 1935 roku, w którym Polacy pokonali Niemców 3:0.
Dynamicznie rozwijały się także sekcje sportowe m.in.: piłki nożnej z Osławy
Dąbrowy, piłki siatkowej kobiet i mężczyzn z Płotowa35 oraz lekkoatletyki.
Popularnością cieszyły się również gimnastyka, gry drużynowe (dwa ognie, palant),
strzelanie z wiatrówki, tenis stołowy.
Obok sportu wielu sympatyków zgromadziła turystyka, która poza celami
rekreacyjnymi i krajoznawczymi spełniała ważną rolę wychowawczą. Wycieczki
przyczyniły się do poznania regionu i kraju ojczystego oraz do nawiązania kontaktów
przez młodzież polską z sąsiadującą ludnością z Niemiec i z obu stron granicy. Niestety,
kolejne

wydarzenia

zahamowały

działania

organizacji

młodzieżowych.

W 1933 roku zorganizowano akcję ujednolicania (Gleichschaltung) organizacji
młodzieżowych w Niemczech, w 1936 roku ogłoszono ustawę o Hitler-Jugend, na mocy
której władze nazistowskie sprawowały nadzór nad polskimi towarzystwami młodzieży.
W 1937 roku wprowadzono zakaz noszenia mundurków harcerskich i strojów
sportowych poza boiskiem, coraz częściej odmawiano zezwoleń na organizowanie
imprez i wyjazdów do Polski36. Istniejący w tym czasie Związek Polaków w Niemczech
popierał wszelką działalność młodzieżową i sportową37.
W dniu 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę.
Przygotowując się do tego kroku poczynili pewne działania, w 1939 roku, na podstawie
zarządzeń i ustawy o ochronie państwa, przesiedlono wiele rodzin polskich w głąb
Rzeszy. Pod koniec sierpnia rozpoczęły się aresztowania najbardziej zaangażowanych
działaczy. Z dniem 7 września władze hitlerowskie rozwiązały oficjalnie wszystkie
polskie organizacje. Z tą chwilą ustała wszelka działalność narodowa, w tym także
w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Walka o niepodległość obszarów - Krajany Złotowskiej i zachodnich Kaszub
trwała do 1945 roku. W walce tej, zwłaszcza o zachowanie polskości ziem, działacze
sportowi i sportowcy odegrali znaczącą rolę. Po wojnie włączyli się aktywnie
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ziemi koszalińskiej 1945–1989, Koszalin 1991, s. 17.
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w odbudowę polskiego sportu. Z ich inicjatywy 18 maja 1945 roku jako pierwszy na
byłym północnym Pograniczu, powstał KS Odra w Złotowie. Jego prezesem został
Henryk Jaroszyk organizator życia sportowego w latach 1933-1938. Następnie powstały
kluby w Starej Świętej, Starej Wiśniewce, Zakrzewie i innych miejscowościach,
przyjęły one nazwę z okresu międzywojennego38.
2. Państwowe i społeczne struktury kultury fizycznej na Pomorzu
Środkowym w latach 1945-1975
W pierwszych powojennych latach miała miejsce wielomilionowa migracja39.
Związana była z zasiedleniem ziem odzyskanych, które zajmowały obszar 101 tys. km 2.
Szczególną rolę w zasiedleniu i odbudowie tych ziem odegrało, powołane w 1945 roku,
Ministerstwo Ziem Odzyskanych oraz współpracujące z nim instytucje państwowe,
społeczne oraz wojsko. Nie obeszło się na tym terenie bez konfliktów, gdyż ludność
napływowa uważała miejscową za Niemców, a władze nie nadążały z weryfikacją
i działaniami ochronnymi. Mimo trudnej sytuacji, środowiska Polaków na ziemiach
odzyskanych organizowały swe życie kulturalne i sportowe40.
Kształtowanie się sportu na Pomorzu przebiegało inaczej niż w pozostałych
regionach kraju. Później niż w centralnej Polsce zakończono tam działania wojenne.
Ruch przesiedleńczy opóźniał proces powstawania klubów i stowarzyszeń sportowych.
Sport i wychowanie fizyczne rozwijały się jako część ruchu ogólnopolskiego. Jednak
organizacyjnie opierały się częściowo na wzorach nawiązujących do tradycji środowisk
ludności polskiej żyjącej w państwie niemieckim do 1945 roku oraz do polskiej tradycji
międzywojennej. Właściwie nie istniały tam tradycje polskiego pepeesowskiego
robotniczego ruchu sportowego41.
W dniu 10 sierpnia 1945 roku ogłoszono Dekret Prezydium Rady Ministrów
Rządu Jedności Narodowej, potwierdzony przez KRN (16 stycznia 1946) o utworzeniu
urzędów i rad wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego przy Ministerstwie
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Obrony Narodowej42 oraz o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego
i przysposobienia wojskowego43, co w sposób oczywisty nawiązywało do systemu
poprzednich rządów.
W nawiązaniu do dekretu KRN ze stycznia 1946 roku o obowiązkowym
wychowaniu

fizycznym

zachodniopomorskim

i

przysposobieniu

powołano

Wojewódzki

wojskowym
Urząd

w

województwie

Wychowania

Fizycznego

i Przysposobienia Wojskowego. Jego dyrektorem został ppłk Stanisław Steczkowski,
inicjator i propagator sportu na Pomorzu Zachodnim. Powyższy dekret powołał
Państwowy

Urząd

Wychowania

Fizycznego

i

Przysposobienia

Wojskowego

(dalej:_PUWFiPW) oraz Państwową Radę Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego (dalej: PRWFiPW)44.
Powołane również zostały Powiatowe Urzędy Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego, które szczególnie aktywnie działały w Białogardzie,
Koszalinie, Słupsku, Wałczu i Złotowie. Na stanowiska komendantów powiatowych
oddelegowano z MON oficerów zawodowych, którzy ukończyli odpowiedni kurs
zorganizowany w Centralnym Ośrodku Szkolenia MON. Zadaniem urzędów było
nadzorowanie i kierowanie pracami związanymi z kulturą fizyczną w Polsce Ludowej,
tworzenie warunków do uprawiania masowej kultury fizycznej oraz przysposobienie
młodzieży

do

służby

wojskowej.

Poza

tym

organizowały

one

warunki

do współdziałania organizacji kultury fizycznej ze szkołami i wojskiem45. Koncepcja
państwowego kierownictwa wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego
została wprowadzona mimo oporów socjalistów i ludowców46.
Struktury organizacyjne kultury fizycznej i sport na ziemi koszalińskiej
i słupskiej rozwijały się, ulegały zmianom i przekształceniom na skutek zmian
w podziale administracyjnym oraz systemie zarządzania kulturą fizyczną. Na tej
podstawie w rozwoju sportu koszalińskiego można wyróżnić następujące okresy:
-lata 1945-1949, kiedy ziemia koszalińska i część regionu słupskiego należały
do województwa szczecińskiego,
42
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44
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-lata 1950-1956, w 1950 roku utworzone zostało województwo koszalińskie (w składzie
z regoniem słupskim) oraz sekcje sportowe WKKF,
-lata 1957-1973- powołanie oraz działanie okręgowych związków sportowych,
-lata 1973-1975- po powołaniu wojewódzkich federacji sportu oraz przeprowadzenie
nowego podziału administracyjnego kraju.
Pierwszymi jednostkami organizacyjnymi kultury fizycznej na Pomorzu
Środkowym były kluby sportowe. Wyprzedziły one swoją działalnością powstanie
organów państwowych i społecznych, kierujących kulturą fizyczną, jakimi były urzędy
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oraz okręgowe związki
sportowe. Kluby i koła sportowe działające przed wojną w powiecie złotowskim
reaktywowały swoją działalność, zachowując tradycyjne nazwy. Ich założycielami byli
przedwojenni działacze, sympatycy sportu zgrupowani w zakładach pracy, prywatni
rzemieślnicy, właściciele sklepów i zakładów gastronomicznych oraz innych. Poza tym
przy większych i liczebniejszych jednostkach Milicji Obywatelskiej (dalej: MO)
utworzone zostały kluby sportowe Gwardii. Nowo powstałe kluby sportowe znajdowały
patronów w administracyjnych jednostkach terenowych oraz w ZWM. Kolejowe kluby
sportowe powstawały wśród zorganizowanych węzłowych załóg PKP. W lipcu 1945
roku rozpoczął działalność klub sportowy Związku Zawodowego Kolejarzy Ognisko
oraz klub sportowy Czarni w Słupsku47.
W latach 1945-1947 na ziemi koszalińskiej rozpoczęło działalność około 40
klubów sportowych. Poza tym pracę kontynuowały kluby utworzone przez działaczy
dwudziestolecia międzywojennego. Należały do nich Jantar Ustka, Sława Sławno,
Pionier Człuchów, Bytovia Bytów48. Resort obrony narodowej, spraw wewnętrznych
i bezpieczeństwa reprezentowany był przez klub Centrum Wyszkolenia MO w Słupsku.
Jego głównym zadaniem było wyrobienie sprawności fizycznej młodych milicjantów,
którzy doskonalili umiejętności w prowadzonych w klubie sekcjach sportowych: piłki
nożnej, boksu, lekkoatletyki, tenisa stołowego49.
W tym zestawieniu należy również wymienić grupę klubów organizowanych
przez zarządy powiatowe ZWM, OMTUR, ZHP. Nie należały one jednak do trwałych
organizacji sportowych. Znaczący wpływ na kształtowanie kultury fizycznej w nowych
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warunkach ustrojowych miał powołany w dniu 16 grudnia 1945 roku Związek
Zawodowy Pracowników Wychowania Fizycznego i Sportu. Skupiał on pracowników
szeroko rozumianej kultury fizycznej, tj. trenerów, instruktorów, działaczy sportowych,
nauczycieli wychowania fizycznego i osoby zawodowo uprawiające sport. Powołane
zostały również ośrodki, które zajmowały się kształceniem nauczycieli wychowania
fizycznego50.
Istotniejszym rozporządzeniem władz centralnych mającym znaczny wpływ na
rozwój kultury fizycznej była Uchwała Sejmowa z dnia 25 lutego 1948 roku
o powszechnym obowiązku przysposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji
spraw kultury fizycznej i sportu oraz uchwała Biura Politycznego Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z dnia 28 września 1949 roku w sprawie
kultury fizycznej i sportu51. Poza tym ważnym wydarzeniem dla rozwoju kultury
fizycznej było powołanie Głównego Komitet Kultury Fizycznej (dalej: GKKF) na
podstawie ustawy z grudnia z 1949 roku. GKKF został centralnym organem
administracji

państwowej,

działającym

przy

Prezesie

Rady

Ministrów52.

Odpowiednikami terenowymi GKKF były wojewódzkie, powiatowe i miejskie
inspektoraty kultury fizycznej53. Powołana została także Naczelna Rada ds. Młodzieży
i Kultury Fizycznej. GKKF był organem planującym, kierującym i kontrolującym
w zakresie kształcenia kadr, nauki, bazy materialnej kultury fizycznej. Poza tym
prowadził

działalność

wydawniczą,

propagandową

i

międzynarodową.

Wykorzystywano go także jako polityczną platformę mającego się dokonać
zjednoczenia ruchu młodzieżowego (dotyczyło to czterech organizacji: ZWM,
OMTUR, ZMW, RP Wici) 54.
W wyniku przeprowadzonej reformy, w 1950 roku w nowo utworzonym
województwie koszalińskim powstały okręgowe rady zrzeszeń sportowych: Budowlani,
50
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Kolejarz, Włókniarz, Spójnia, Unia, Ogniwo i Związkowiec. Od zrzeszeń województwa
szczecińskiego przejęły one zakładowe koła sportowe znajdujące się na terenie nowego
województwa koszalińskiego. Ich działalność polegała głównie na organizacji imprez
masowych i aktywowaniu młodzieży do zdobywania norm sprawnościowych w celu
uzyskania odznaki SPO i BSPO55.
W grudniu 1950 roku na III Plenum GKKF podjęto uchwałę o likwidacji
związków sportowych i utworzeniu społecznych sekcji komitetów kultury fizycznej,
w wyniku której nastąpiła również reorganizacja sportu w Polsce. Zlikwidowano
polskie związki sportowe, zostały utworzone sekcje sportowe w poszczególnych
dyscyplinach sportu przy GKKF. Na szczeblu województwa sekcje takie powstały przy
WKKF, także w Koszalinie, które swoim zasięgiem obejmowały swoim zasięgiem
region słupski. W latach 1950-1956 upowszechnianiem kultury fizycznej zajmowały się
rady okręgowe zrzeszeń sportowych. Prowadziły one działalność poprzez koła sportowe
Zrzeszenia Sportowego Szkolnictwa Zawodowego Zryw, szkolne koła sportowe
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych oraz ZMP. Reorganizacja ta nie
spowodowała pozytywnych zmian.
Ukształtowana w 1949 roku struktura organizacyjno-prawna kultury fizycznej
uległa zmianie na przełomie 1956 i 1957 roku na podstawie uchwał GKKF z dnia 26
października 1956 roku. W sprawie demokratyzacji ruchu sportowego i z dnia 23
listopada 1956 roku o przeprowadzeniu prac nad nadawaniem osobowości prawnej
klubom sportowym i z dnia 30 kwietnia 1957 roku w sprawie ustalenia podstawowych
zasad organizacyjnych oraz trybu tworzenia klubów, związków i federacji sportowych56.
W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych kultura fizyczna w województwie
koszalińskim przeżywała regres. Przyczyniły się do tego: nierzetelna praca
wojewódzkich i powiatowych komitetów kultury fizycznej, brak aktywności
zakładowych kół sportowych, zaniedbanie kultury fizycznej w środowisku wiejskim,
brak kadry trenerów, instruktorów, sędziów i organizatorów sportu57.
W 1956 roku struktura organizacyjna sportu wyczynowego w Polsce poddana
została

analizie,

w

wyniku

której

pojawiło

się

wiele

uwag

krytycznych.
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W województwie koszalińskim dużo wcześniej odbywały się powiatowe narady
działaczy przygotowujące reorganizację ruchu sportowego. Zgodnie z zarządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z 10 lipca 1956 roku Prezydium WRN uchwałą z 25
października 1956 roku powołało społeczny Komitet Kultury Fizycznej. W jego skład
wchodzili

przedstawiciele

organizacji

politycznych,

społecznych,

sportowych

i szkolnictwa. WKKF zajmował się natomiast rozwojem społecznych sekcji
sportowych,

obowiązkowym

wychowaniem

fizycznym,

działalnością

klubów

sportowych, poradnictwem sportowo-lekarskim oraz pracą ośrodków wychowania
fizycznego i rozwojem ognisk TKKF58.
Zaistniałe zmiany poza wymienionymi można było sprowadzić do trzech
zasadniczych kierunków:
-w miejsce dotychczasowych klubów powołano kluby sportowe z osobowością prawną,
działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez WKKF i Wydział SpołecznoAdministracyjny WRN,
-nastąpiła likwidacja sekcji społecznych przy komitetach kultury fizycznej, powołano
okręgowe związki sportowe, zlikwidowano zrzeszenia branżowe, w ich miejsce
powstały federacje statutowe,
-utworzono nową organizację, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, mającą za
zadanie masowe upowszechnianie wychowania fizycznego i rekreacji.
Widoczne zwiększenie aktywności związkowego ruchu sportowego nastąpiło
dopiero po reorganizacji sportu w 1956 roku. Funkcję organizatora i koordynatora
sportu masowego i kwalifikowanego w związkach zawodowych, w miejsce
zlikwidowanych zrzeszeń sportowych, przejęła Wojewódzka Rada Kultury Fizycznej
Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych. Jej głównym zadaniem była
organizacja masowych imprez sportowych59.
Od 1957 roku w powiatach zaczęły powstawać ośrodki wychowania fizycznego.
Miały one na celu objęcie rekreacją ruchową jak największej liczby osób. Jak się
okazało ośrodki te w pewnym sensie kontynuowały działalność klubów sportowych,
zatrudniały bowiem przeważnie szkoleniowców z klubów, którzy posiadali uprawnienia
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do prowadzenia dyscyplin specjalistycznych, nie mieli natomiast predyspozycji do
prowadzenia zajęć rekreacyjnych.
W 1957 roku w miejsce kół sportowych ziemi słupskiej powołano kluby
w poszczególnych zrzeszeniach sportowych oraz okręgowe związki sportowe60.
W 1960 roku w ramach popularyzacji powszechnej kultury fizycznej utworzone
zostały: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (dalej: TKKF) i Szkolny Związek
Sportowy (dalej: SZS). Na miejsce GKKF i Komitetu ds. Turystyki powołany został
Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (dalej: GKKFiT)61. Organami
terenowymi administracji państwowej w województwach, wyznaczonych miastach
i powiatach były komitety kultury fizycznej i turystyki62. Skład osobowy tych
komitetów był podobny do składu organu centralnego, a przewodniczących
powoływały

Prezydia

Wojewódzkich

Rad

Narodowych

przy

akceptacji

przewodniczącego GKKFiT. W 1960 roku Prezes Rady Ministrów uprawomocnił
powołane gromadzkie komitety kultury fizycznej i turystyki. Powyższe zarządzenie
pozwoliło objąć strukturą organizacyjną Komitety Kultury Fizycznej i Turystyki (dalej:
KKFiT)63.
W

celu

podnoszenia

zdrowotności

i

zachęcania

społeczeństwa

do

systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych wprowadzony został system
zdobywania powszechnej odznaki sportowej SPO (Sprawny do pracy i obrony),
w wersji dla dorosłych oraz BSPO w wersji dla dzieci. Rozkład czasowy zdobywania
norm, wielostopniowość odznaki od I do III stopnia mobilizowały do systematycznego
przygotowywania w celu zaliczenia norm, a więc do stałego uprawiania ćwiczeń
fizycznych64.

Poza

tym

utworzono

powszechną

organizację

przysposobienia

zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży Służba
Polsce, która miała sprawować nadzór nad powszechnym przysposobieniem
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zawodowym młodzieży. Obejmowało ono naukę, wykonywanie pracy okresowej (do 6
miesięcy) oraz wykonywanie pracy dorywczej, do 3 dni w ciągu miesiąca65.
W

1960

roku

w

Polsce

dokonano

kolejnych

zmian

strukturalnych

w administrowaniu kulturą fizyczną. W wyniku zarządzenia Rady Ministrów, w miejsce
WKKF

powołany

został

przez

Prezydium

Wojewódzkiej

Rady

Narodowej

(dalej:_WRN) w Koszalinie Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
(dalej:_WKKFiT). Pracowały w nim komisje wychowania fizycznego i sportu,
urządzeń sportowych i zagospodarowania turystycznego oraz do spraw szkolenia kadr
i

ruchu turystycznego. Spełniały one rolę

opiniodawczą i

były pomocne

w merytorycznej działalności WKKFiT. W 1962 roku na skutek uchwały Prezydium
WRN w Koszalinie ze stycznia 1961 roku i Prezydium Rady z kwietnia 1962 roku
z połączenia MKKFiT i PKKFiT powstał wspólny Powiatowy i Miejski Komitet
Kultury Fizycznej i Turystyki w Koszalinie.
Od 1963 roku na mocy zarządzenia GKKFiT w województwie koszalińskim
a tym samym w regionie słupskim powstawały powiatowe ośrodki sportu, turystyki
i wypoczynku, podległe terenowym komitetom kultury fizycznej i turystyki. Ośrodki
zajmowały się organizacją szkolenia, udostępniały obiekty i urządzenia sportowe
sekcjom sportowym, organizowały zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców. Były one
jednostkami budżetowymi, prowadziły działalność dochodową. W 1966 roku
w województwie istniało 6 ośrodków, w 1970 roku ich liczba wzrosła dwukrotnie.
W związku z nowymi zadaniami Komitetu Kultury Fizycznej w Koszalinie
powołana została Komisja Metodyczna, której główne zadanie polegało na udzielaniu
pomocy metodycznej jednostkom sportowym. Zwłaszcza poprzez szkolenie kadry
instruktorsko-trenerskiej i wydawanie materiałów szkoleniowych. Funkcje komisji
metodycznej o rozszerzonym zakresie działania przejął, powołany decyzją Prezydium
WKKFiT w kwietniu 1966 roku Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy
(dalej:_WZMS) w Koszalinie66. Zespół ten sprawował opiekę metodyczno-szkoleniową
nad specjalistycznymi grupami terenowymi, koordynował dokształcanie instruktorów
i trenerów. Działalność WZMS nie trwała długo. W styczniu 1968 roku utworzony
został przy WKKF Wojewódzki Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy (WOMS). Miał on
na celu szkolenie i doskonalenie kadr dla potrzeb kultury fizycznej, prowadzenie
terenowych grup specjalistycznych, udzielanie instruktażu powiatowym ośrodkom
65
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wychowania fizycznego. Ponadto zadaniem WOMS było planowanie pracy
szkoleniowej i kierowanie nią we wszystkich dyscyplinach sportu oraz sprawowanie
nadzoru nad realizacją planów szkoleniowych67.
Doskonaląc metody zmierzające do uzyskania liczących się wyników w sporcie
kwalifikowanym, w 1966 roku w województwie koszalińskim utworzono Terenowe
Grupy Specjalistyczne (TGS). Skupiały one młodzież kilku klubów w jedną grupę,
z którą zajęcia prowadzili najlepsi trenerzy. W 1966 roku utworzono 6 grup
terenowych, a w 1968 roku pracowało już 58 tego typu grup. W 1970 roku wybranym
sekcjom nadano status sekcji przewodnich, zapewniając im optymalne warunki
rozwoju: kadrę szkoleniową, środki finansowe, sprzęt sportowy i bazę treningową.
Od 1967 roku nastąpiło ożywienie działalności PiMKKFiT. Posiedzenia Komitetu
odbywały się planowo, prawidłowo układała się współpraca z innymi organizacjami
sportowymi m.in. z TKKF i okręgowymi związkami sportowymi. Wyjątkiem był
Zarząd oddziału PTTK, który nie uznawał nadrzędnej roli Komitetu w sprawach ruchu
turystycznego. Znacznie wzrosła w tym czasie liczba masowych imprez sportowych
m.in. organizowano: Turniej o Puchar Ziem Nadbałtyckich i Nadodrzańskich
w koszykówce, Spartakiady dla uczczenia XX-lecia PRL i Tydzień Ziem Zachodnich68.
Wzrost zadań w dziedzinie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej
spowodował, iż PiMKKFiT nie realizował wyznaczonych zadań. Dlatego w styczniu
1969 roku został podzielony na Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
(PKKFiT) oraz Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Koszalinie
(MKKFiT)69. Dzięki koncentracji środków finansowych i przeznaczeniu ich na
dyscypliny i sekcje mające szanse rozwoju w latach 1965-1975 w województwie wzrósł
poziom sportu kwalifikowanego70.
W 1973 roku utworzono Polską Federację Sportu (dalej: PFS), która miała
wspomagać organizacyjnie i finansowo sport wyczynowy. Na szczeblu województw
powstały Wojewódzkie Federacje Sportu (dalej: WFS). W województwie koszalińskim
WFS została utworzona 23 września 1973 roku, zrzeszała 16 klubów z całego
województwa oraz okręgowe związki sportowe, w miejsce których w następstwie
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powołano

sekcje

sportowe

WFS71.

Organizacją

nadzorującą

rozwój

sportu

wyczynowego w klubach związkowych była Wojewódzka Rada OFSWFiT. Był to
jednak tylko pewien wycinek jej działalności. Głównym kierunkiem jej działalności był
rozwój sportu masowego w szkołach, zakładach pracy, instytucjach, środowiskach
robotniczych72.
W kwietniu 1974 roku nastąpiła kolejna reorganizacja w zarządzaniu kulturą
fizyczną na szczeblu wojewódzkim. W miejsce dotychczasowego WKKFiT powołano
Wydział Kultury Fizycznej i Turystki Urzędu Wojewódzkiego 73. W 1975 roku zostały
dokonane dalsze zmiany w strukturze administracyjnej państwa, w wyniku których
powstało nowe województwo słupskie74.
3. Baza materialna i kadra szkoleniowa w latach 1945-1975
3.1.

Baza materialna

W okresie dwudziestolecia międzywojennego baza materialna kultury fizycznej
na Pomorzu Zachodnim była bardzo skromna. W przeciwieństwie do innych części
Niemiec były one słabo rozwinięte gospodarczo, a główną dziedziną produkcji
i zatrudnienia pozostawało rolnictwo. Inwestycje koncentrowały się wokół budowy
koszarów i wielkich posiadłości ziemskich75.
W wyniku działań wojennych baza materialna została zniszczona w podobnym
stopniu na terenie całego kraju. W ogólnym majątku przedwojennego państwa
zniszczenia wyniosły aż 38% jego stanu tzn. 258 milionów złotych przedwojennych.
W wyniku świadomej polityki hitlerowców w ostatnich dniach wojny bardzo mocno
ucierpiały ziemie północno-zachodnie76. Na Pomorzu Środkowym toczyły się
wyjątkowo zacięte walki w ramach operacji militarnej zdobycia Wału Pomorskiego. Po
II wojnie światowej, w latach 1945-1946 nastąpiła odbudowa podstawowych obiektów
sportowych: boisk piłkarskich, bieżni lekkoatletycznych, kąpielisk, sal gimnastycznych.
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Często cała społeczność danej miejscowości przystępowała do odbudowy zniszczonego
obiektu np. w Drawsku, Koszalinie, Słupsku i Szczecinku77.
Poza dużymi zniszczeniami obiektów często zdarzało się, że wykorzystywano je
do celów niezgodnych z przeznaczeniem np. na Pomorzu Środkowym na magazyny
zbożowe, gospodarcze, pomieszczenia dla wojskowych. Kilka otwartych basenów
pływackich nie nadawało się do użytkowania. Zaistniała sytuacja przyczyniła się do
podjęcia przez sympatyków sportu działań na rzecz odbudowy obiektów i urządzeń
sportowych. W Słupsku członkowie klubu związku zawodowego kolejarzy Ognisko
wybudowali stadion. Otwarcie nowego obiektu nastąpiło 1 maja 1948 roku. Działacze
koła ZWM i klubu Zryw z Człuchowa odremontowali przystań wodną; zebrano na niej
25 łodzi wiosłowych, żaglówek i motorówkę, zachęcając tym samym młodzież do
uprawiania sportów wodnych78.
Podstawy organizacyjne w dziedzinie zarządzania zapleczem materialnym sportu
stworzyło powołanie Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego (dalej: PUWFiPW). Utworzone wówczas na Pomorzu komórki powiatowe
PUWFiPW zajęły się ewidencją i zabezpieczeniem podstawowych obiektów. Część
urządzeń budowano od podstaw, dzięki pomocy państwa oraz różnych organizacji, np.
Komitetu Przeciwalkoholowego czy z funduszu prewencyjnego PZU. Środki na
remonty pochodziły również ze składek działaczy, szkoleniowców i zawodników.
Do 1949 roku odbudowano w znacznej części zniszczone podczas wojny obiekty
i urządzenia, natomiast nie podejmowano nowych inwestycji 79. Przyczyną tego był brak
środków na ten cel w związku odbudową w pierwszej kolejności zrujnowanego
przemysłu i rolnictwa80.
Po utworzeniu województwa koszalińskiego w 1950 roku a tym samym
wojewódzkich struktur zarządzania kulturą fizyczną (WKKF i PKKF) zaktywizowano
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odbudowę bazy materialnej. W listopadzie tegoż roku przeprowadzono analizę jej
stanu. Województwo posiadało 8 stadionów, 126 boisk piłkarskich, 428 boisk do
siatkówki, 48 boisk do koszykówki, 17 kortów tenisowych, 72 skocznie
lekkoatletyczne, 6 przystani wodnych i 46 sal gimnastycznych81. Poza tym Słupsk
dysponował siedmioma salami o wymiarach 20,5x10,5 m82.
W 1953 roku na posiedzeniu Prezydium WKKF po raz kolejny przeprowadzono
analizę m.in. stanu bazy sportowej w województwie koszalińskim. Na jej podstawie
stwierdzono, że była mało rozbudowana. Poza tym, już istniejące obiekty nie były
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, w Słupsku istniało boisko sportowe, które
wykorzystywano jako plac składnicy, pomimo że w mieście brakowało boisk i placów
sportowych83.
Dzięki przedwojennym inwestycjom Słupsk był miastem dysponującym znaczą
bazą sportową84. W czasie wojny istniejące obiekty sportowe nie uległy zupełnemu
zniszczeniu, wymagały jednak remontów i modernizacji. Jednym z takich obiektów był
stadion przy ul. Madalińskiego85. Pomimo istnienia znacznej bazy sportowej szybki
rozwój kultury fizycznej i potrzeba aktywności wśród mieszkańców spowodowały, że
istniejąca okazała się niewystarczająca w stosunku do potrzeb.
Na początku lat pięćdziesiątych znacznej pomocy w porządkowaniu i odbudowie
zniszczonych obiektów sportowych udzielały jednostki wojskowe. Realizując zadania
sportowe budowane były boiska sportowe, polowe ośrodki sprawności, tory przeszkód,
strzelnice, a w sezonie letnim kąpieliska do nauki pływania 86. Nieustannie jednak
zaplecze sportowe było niewystarczające, brakowało środków finansowych na jego
rozbudowę. Fundusze inwestycyjne przeznaczone na rok 1957 wynosiły 100 tys.,
pochodziły z dotacji totalizatora sportowego i zostały przeznaczone na remont kapitalny
stadionu w Słupsku87. W 1958 roku przewidziano na ten cel 120 tys. zł, natomiast
81
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w roku następnym WKKF przekazał 220 tys. zł, a kolejne 100 tys. wpłynęło z konta
SFOS88. Uroczyste oddanie wyremontowanego stadionu odbyło się 22 lipca 1960 roku,
w 650 rocznicę nadania Słupskowi praw miejskich. Od tego momentu przyjął nazwę
Stadion 650-lecia89.
W kolejnych latach nakłady finansowe na rozbudowę bazy sportowej wzrosły
kilkakrotnie. Przyczyniły się do tego nowe źródła finansowania. Obok GKKF,
Centralnej Rady Związków Zawodowych, Ministerstwa Oświaty, Ministerstwa
Szkolnictwa

Wyższego,

Ministerstwa

Obrony

Narodowej

i

Ministerstwa

Bezpieczeństwa Publicznego w budownictwie sportowym partycypowało wiele
zakładów pracy. Pomimo to jeden z większych udziałów w rozbudowie bazy sportowej
miało Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy. Środki na ten cel wzrosły ze
157 tys. zł w 1957 roku do 17,7 mln zł w 1975 roku.
Mimo kilku źródeł finansowania wydatki na kulturę fizyczną w województwie
koszalińskim były relatywnie niskie. W kraju przeznaczano na ten cel 2-4 razy więcej
funduszy niż na Pomorzu Środkowym. Przyczyniło się do tego małe uprzemysłowienie
regionu, brak prężnych i zasobnych zakładów przemysłowych finansujących sport 90.
Poza tym ciągle istniały priorytety, kultura fizyczna i sport stawiane były na kolejnym
miejscu np. w Ustce w 1965 roku teren stadionu piłkarskiego oddano spółdzielni
mieszkaniowej, która wybudowała na tym terenie bloki mieszkalne91.
Decyzją Plenum GKKF z grudnia 1958 roku postanowiono rozszerzyć program
inwestycyjny urządzeń podstawowych kosztem ograniczenia inwestycji o charakterze
widowiskowo-reprezentacyjnym, zwłaszcza o wielkich kubaturach. Taka polityka miała
na celu względne wyrównanie dotychczasowych dysproporcji 92.
Brak bazy i urządzeń sportowych dotyczył zwłaszcza sportu szkolnego. Tylko
nieliczne szkoły w powiecie słupskim posiadały odpowiednie boiska, podobnie
wyglądała sytuacja z salami gimnastycznymi93.
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W latach pięćdziesiątych liczba sal powiększyła się o 32. Najtrudniejsza sytuacja
panowała w środowisku wiejskim, istniały tam jedynie prowizoryczne boiska. W 1955
roku zaledwie co dwudziesta szkoła dysponowała pomieszczeniem do ćwiczeń
(przynajmniej zastępczą salę) natomiast w miastach co piąta94.
Budownictwo obiektów sportowych dla potrzeb szkolnictwa rozwinęło się
w latach sześćdziesiątych. Wzrost liczby szkolnych sal gimnastycznych i sportowych
w poszczególnych okresach pięcioletnich przedstawiał się następująco: w latach 19511955 zwiększył się o 13%, w latach 1956-60 o 61,2%, 1961-1965 o 40%, 1966-70
o 30% i w czteroleciu 1971-74 o13,7%.
W roku szkolnym 1957/1958 na jedną salę gimnastyczną przypadało 220,3
uczniów, co stawiało województwo koszalińskie na IV miejscu w kraju za Szczecinem
(185,5), województwem wrocławskim (197,3) i Wrocławiem (210,4). W roku szkolnym
1973/1974 na jedną salę przypadało w Polsce 581 uczniów, zaś w województwie
koszalińskim 489. Poza tym licea ogólnokształcące dysponowały boiskami otwartymi,
które w latach 1965-1975 wyposażono w nawierzchnie asfaltowe95. Szukano jednak
różnych sposobów na zwiększenie liczby obiektów sportowych. W 1967 roku
z inicjatywy Jana Stecia nauczyciela wychowania fizycznego w SP nr 3 utworzono
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Dzięki zabiegom nauczycieli i uczniów powstała
przystań kajakowa nad Słupią, z której mogły korzystać dzieci ze słupskich szkół96.
W latach siedemdziesiątych poprawa warunków bazowych nastąpiła dzięki
pomocy Powiatowym Ośrodkom Sportu i Rekreacji, które udostępniały szkołom
obiekty sportowe. Działalność tych instytucji opierała się przede wszystkim na
organizacji imprez sportowych, prowadzeniu kontroli nad przebiegiem szkolenia
w sekcjach oraz zaopatrzenia w sprzęt sportowy. Całokształt pracy jednostek zależny
był w znacznym stopniu od odpowiedniego planowania oraz właściwego wykorzystania
poszczególnych pozycji budżetowych na działalność statutową. Podstawą finansowania
działalności organizacyjnej były dotacje Powiatowej Rady Narodowej, dochody własne
oraz darowizny97.
Niekorzystny wpływ na rozwój bazy kultury fizycznej miała w 1970 roku
sytuacja społeczno-polityczna. Z wyjątkiem czynów społecznych, praktycznie
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zatrzymano budownictwo sportowe, nie tylko inwestycje planowane, ale również te już
rozpoczęte. Inaczej przedstawiała się w tym względzie sytuacja w regionie słupskim,
gdzie dzięki aktywności społeczeństwa, działaczy sportowych i zawodników budowano
nowe obiekty sportowe. Z inicjatywy klubu sportowego Gryf (prezes ppłk Tadeusz
Bogusławski), przy wsparciu władz miasta, w dużej części w ramach czynów
społecznych w 1970 roku wybudowano nowoczesną strzelnicę sportową i stadion przy
ul. Zielonej98.
Wprawdzie ruch inwestycyjny został uaktywniony na przełomie lat 1972/1973,
niestety na krótko, bowiem kryzys gospodarczy od połowy lat siedemdziesiątych
przyczynił się do poważnych ograniczeń inwestycyjnych. Do 1975 roku, pomimo
potrojenia się liczby sal, nadal zaledwie co piąta szkoła na wsi i co druga w mieście
dysponowała odpowiednim zapleczem sportowym.
Dokonując podsumowania rozwoju bazy sportowej należy przede wszystkim
uwzględnić trudne początki związane z powojenną odbudową zniszczonego w połowie
materialnego zaplecza sportu w regionie. Dzięki społecznej aktywności i wsparciu
państwa zdołano odbudować wiele obiektów i urządzeń zaspokajających potrzeby
sportu wyczynowego, w mniejszym stopniu wychowania fizycznego. Sytuacja ta miała
miejsce zwłaszcza w placówkach wiejskich. Zadowalający był tylko wskaźnik
mieszkańców regionu przypadających na jeden obiekt, był bowiem wyższy od średniej
krajowej99.
3.2.

Kadra szkoleniowa

Jednym z czynników determinujących rozwój kultury fizycznej w okresie
powojennym- poza strukturami organizacyjnymi i bazą materialną były kadry.
W najgorszej sytuacji pod względem kadrowym w pierwszych powojennych latach było
szkolnictwo na ziemiach północno-zachodnich. Brak wykwalifikowanych nauczycieli
wychowania fizycznego był szczególnie dotkliwy w wyniku strat biologicznych,
ogromu przemian dokonujących się w oświacie oraz realizacji założeń planu 6-letniego,
w którym szczególnie wspierano rozwój szkolnictwa zawodowego100.
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Wymienione czynniki przyczyniły się do tego, że po II wojnie światowej kadry
instruktorskie były znikome i niewyszkolone. Wprawdzie wśród przybywających na
ziemie odzyskane repatriantów znajdowali się przedwojenni trenerzy i instruktorzy,
nauczyciele sportu, niestety ich liczba była niewystarczająca w stosunku do potrzeb.
Mimo piętrzących się trudności, stopniowo przybywało nauczycieli, którzy prowadzili
zajęcia sportowe. Aktywne działania w tym zakresie podjęli nauczyciele złotowskiego
liceum pedagogicznego - Piotr Tatter i Franciszek Wołoszyński, którzy zorganizowali
szkolny klub sportowy, uczyli organizować i obsługiwać imprezy sportowe,
zapoznawali uczniów ze szkoleniem w sekcjach, dyscyplinach i specjalizacjach101.
Znacznej pomocy w organizacji i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego
i przysposobienia wojskowego udzielały władze wojskowe, które kierowały do
szkolnictwa zdemobilizowane specjalistyczne kadry wojskowe. Każda jednostka
wojskowa w województwie koszalińskim realizowała program szkolenia fizycznego
obejmujący gimnastykę, lekkoatletykę, atletykę terenową, walki wręcz, szermierkę, a na
letnich poligonach pływanie. Dodatkowo wojskowe koła sportowe prowadziły sekcje
strzeleckie,

boksu,

gimnastyki,

podnoszenia

ciężarów

i

gier

zespołowych.

W jednostkach wojskowych organizowano zawody na podstawie rocznego kalendarza
sportowego. Były one skoordynowane z zawodami dywizyjnymi, okręgowymi
i ogólnopolską spartakiadą Wojska Polskiego102.
Współpracę

ze

szkołami

podejmowali

również

absolwenci

kursów

instruktorskich, przygotowywanych przez różne organizacje i instytucje kultury
fizycznej103. Wśród pierwszych działaczy sportowych wyróżniali się kolejarze,
milicjanci i rzemieślnicy, którzy zakładali i organizowali kluby sportowe wspierając je
również finansowo. Pierwszy klub sportowy Gwardia powstał w Słupsku w maju 1946
roku z inicjatywy milicjantów. Na Złotowszczyźnie, dzięki zabiegom polonijnego
działacza z okresu międzywojennego Henryka Jaroszyka, 14 maja 1945 roku
reaktywowano Klub Sportowy Sparta Złotów104.

nauczycieli z ukończonym przed wojną wyższym kursem nauczycielskim; J. Gaj: Przemiany i uwarunkowania
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101
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Do aktywizacji wielu form szkolenia kadr przyczynił się, wspomniany wcześniej,
ogłoszony 16 stycznia 1946 roku, Dekret o obowiązkowym wychowaniu fizycznym
i przysposobieniu wojskowym, który nadał odpowiednią rangę kulturze fizycznej.
W zakresie organizacji szkoleń aktywnie uczestniczyło wojsko, które wraz z urzędami
wychowania fizycznego przysposobienia wojskowego organizowało kursy instruktorów
różnych dyscyplin sportowych, przewodników wychowania fizycznego, organizatorów
zawodów105.
Dzięki skutecznym działaniom Wojewódzkiego Urzędu WFiPW już w 1946 roku
w Słupsku i Szczecinie zorganizowano pierwsze kursy dla instruktorów boksu
prowadzone przez Feliksa Stamma. W Słupsku kurs taki odbył się w Centrum
Wyszkolenia Milicji. W strukturze najniższego szczebla działali ryczałtowo
wynagradzani instruktorzy oraz komendanci gminnych i szkolnych hufców, a sytuacja
taka miała miejsce przede wszystkim na wsi. Jednym z głównych celów ich działań
było przygotowanie młodzieży do służby wojskowej, popularyzowano więc głównie
sporty obronne: strzelectwo, szermierkę, boks, wielobój gimnastyczny, marszobieg, tor
przeszkód.

Istotnym

czynnikiem

mobilizującym

do

podnoszenia

kwalifikacji

kadrowych był system zdobywania Państwowej Odznaki Sportowej (dalej: POS)106.
Dobrze zorganizowany był system szkolenia realizowany przez Wydział Kultury
Fizycznej i Turystyki Centralnej Rady Związków Zawodowych. W ośrodkach
w Żerkowie, Czerwińsku, Sępólnie, Sierakowie, Złocieńcu, Cieplicach szkolono
podstawowe kadry sportu związkowego. Kandydatów na kursy przewodników
wychowania fizycznego delegowały zakłady pracy na wniosek związków zawodowych.
Szeroki program szkolenia zakładał zapoznanie uczestników z różnymi dyscyplinami
sportu,

organizacją

zawodów,

podstawami

szkolenia,

sędziowania.

Komisje

egzaminacyjne obok oceny wyników uzyskanych przez kursantów kwalifikowały ich na
drugi stopień szkolenia. Po miesięcznym kursie kandydatów nadawano tytuł instruktora
wychowania fizycznego, a niektórych absolwentów kierowano na trzeci stopień
szkolenia, w którym uwagę zwracano na szkolenia specjalistyczne zarówno teoretyczne,
jak i praktyczne w poszczególnych dyscyplinach.
Po zdaniu egzaminu kursantom nadawano tytuł instruktora wychowania
fizycznego II klasy. Najlepsi absolwenci zakwalifikowani przez komisję z udziałem
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przedstawiciela CRZZ wpisywani byli do kartoteki kadry centralnej i powoływani na
roczny kurs instruktorów wychowania fizycznego, prowadzony przez Akademię
Wychowania Fizycznego w Warszawie107.
Pomimo to pod względem liczby kadry szkoleniowej i nauczycielskiej ziemia
słupska należała do najbardziej zaniedbanych regionów w kraju. W 1950 roku
w województwie koszalińskim pracowało 4 nauczycieli po studiach wychowania
fizycznego. Byli to: Franciszek Włoszczyński - Złotów, Piotr Tattera - Złotów,
Bolesław Kondratowicz - Koszalin, Jerzy Kielar - Koszalin. W 1952 roku w szkołach
średnich pracowało 28 nauczycieli, 14 w wydziałach oświaty PRN, MRN, WRN, 126 w
szkołach podstawowych. Poza tym 25% nauczycieli pracujących w szkolnictwie
średnim miało wyższe studia kierunkowe108. W 1953 roku w województwie
koszalińskim zatrudnionych było tylko dwóch trenerów II klasy – Paweł Szydło (boks)
w KS Gwardia Słupsk i Zbigniew Kozłowicz (lekkoatletyka) w KS Zryw Białogard.
W związku z nowymi zadaniami po 1956 roku WKKF w Koszalinie powołał
komisję metodyczną, której główne zadanie polegało na udzielaniu pomocy
metodycznej jednostkom sportowym, zwłaszcza poprzez szkolenie kadry instruktorskotrenerskiej i wydawaniu materiałów szkoleniowych109. W następnym okresie, przy
ustabilizowanym liczebnie aktywie społecznym, stopniowo wzrastała liczba trenerów
i instruktorów. Przyczyniło się do tego organizowanie przez zrzeszenia, związki i koła
sportowe kursów doszkalających: centralnych i regionalnych. Najliczniejsza grupa
trenerów i instruktorów prowadziła szkolenia w lekkoatletyce-57 osób, w piłce
siatkowej-32 osoby i koszykówce-26 osób110.
W 1959 roku został utworzony w Słupsku Ośrodek Wychowania Fizycznego.
Przygotowywano w nim szkoleniowców w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki.
Zajęcia prowadzili instruktorzy i nauczyciele wychowania fizycznego ze słupskich
szkół. Ponadto z inicjatywy MKKF Ryszard Sak, znany słupski średniodystansowiec,
107
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organizował zajęcia szkoleniowe dla uczestników (niestowarzyszonych i amatorów)
Wojewódzkich Biegów Narodowych111.
Na podstawie zarządzenia przewodniczącego GKKFiT nr 11/65 z dnia 6 lutego
1965 roku w sprawie organizacji, koordynacji i kontroli pracy sportowo-szkoleniowej
uchwałą

Prezydium
112

Szkoleniowy

WKKFiT

powołano

Wojewódzki

Zespół

Metodyczno-

, który w Koszalinie rozpoczął pracę w kwietniu 1966 roku. Sprawował

on opiekę metodyczno-szkoleniową nad specjalistycznymi grupami terenowymi,
koordynował dokształcanie instruktorów i trenerów. Działalność WZMS nie trwała
długo gdyż już w styczniu 1968 roku przy WKKF utworzony został Wojewódzki
Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy (dalej: WOMS). Miał on na celu szkolenie
i doskonalenie kadr dla potrzeb kultury fizycznej, prowadzenie terenowych grup
specjalistycznych,

udzielanie

instruktażu

powiatowym

ośrodkom

wychowania

fizycznego113.
Ogromny wkład w wykształcenie kadr nauczycielskich dla potrzeb wychowania
fizycznego wniosły Liceum Pedagogiczne w Szczecinku, w którym w latach 1952-1961
pracowali nauczyciele: B. Woltmann, R. Bruderek i D. Blechacz oraz studia
nauczycielskie w Koszalinie, które zatrudniało w latach 1959-1967 nauczycieli: I.
Wójtowicza i J. Kowalczyka oraz w Kołobrzegu. Zajęcia prowadzili tam w latach 19671971 nauczyciele: B. Woltmann, Z. Borowik, U. Więcławik, W. Puczyński. Pomimo
wzrostu liczebności kadry sportowej, w latach 70-tych nadal brakowało trenerów,
instruktorów, a zwłaszcza nauczycieli WF. W 1975 roku we wszystkich typach szkół
brakowało 60% nauczycieli114.
Od 1950 roku utrzymywały się duże dysproporcje w liczbie kadry pomiędzy
środowiskiem miejskim i wiejskim. Na wsi osiedlało się znacznie mniej działaczy,
instruktorów co wpływało negatywnie na rozwój wiejskiej kultury fizycznej115.
W latach 1960-1965 liczba szkoleniowców pracujących w Zrzeszeniu LZS była
zdecydowanie niewystarczająca. W ponad 480 sekcjach LZS nie zatrudniono
instruktorów, a w ¼ pracowali jedynie pomocnicy instruktorów. W pozostałych kołach
zajęcia szkoleniowe prowadzili bardziej zawansowani zawodnicy lub działacze
111
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społeczni niemający specjalistycznego przygotowania. W 390 zarejestrowanych
sekcjach w okręgowych związkach sportowych pracowało 20 instruktorów w ramach
prac zleconych. W 1972 roku w Zrzeszeniu LZS pracowało 4 trenerów na pełnych
etatach, 27 społecznie, 25 instruktorów etatowych i 142 społecznych oraz 230
organizatorów

wychowania

fizycznego

i

sportu.

Mimo

niewielkiej

liczby

szkoleniowców zatrudnionych w zrzeszeniu LZS, w latach 1965-1970 zostali w nim
zgrupowani najlepsi regionalni szkoleniowcy w dziedzinie lekkoatletyki. Byli to m.in.:
Bernard Woltmann z Kołobrzegu, Bogusław Klepko z Wałcza, Zygmunt Walczak ze
Szczecinka, Ryszard Ksieniewicz i Ryszard Orłowski ze Słupska116.
W 1970 roku na Pomorzu Środkowym pracowało 232 instruktorów, 56 trenerów
w tym 6 trenerów klasy I, jednak zaledwie połowa z nich była zatrudniona w klubach
i zajmowała się szkoleniem117. Na ziemi złotowskiej aktywne działania na rzecz
rozwoju kultury fizycznej prowadzili B. Jaworski, T. Kaczmarek, B. Radowski.
Natomiast w Słupsku aktyw sportowy stanowili Marian Tuzik, Ryszard Ksieniewicz
i Henryk Młynarski w lekkiej atletyce, Jerzy Krzysztofowicz w piłce nożnej118. Tadeusz
Gwiżdż, Eugeniusz Słojka, Zenon Cieślak tworzyli piłkę siatkową119. Józef Łapicki
rozwinął w województwie sekcję podnoszenia ciężarów. Uczestniczył również w
założeniu Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów, prowadził sekcję zapasów
i podnoszenia ciężarów w wojskowym KS Flota w Ustce120.
Wśród działaczy wojskowych wyróżnić należy: W. Rosika (boks), A. Smolika
(piłka nożna), H. Szambora, S. Białasa, Z. Horynika (OZPN Koszalin), O. Paszkiewicza
(piłka nożna - Ustka), A. Sidorowicza (OZPN Koszalin), J. Ptaka, J. Szpaka, Kulika
(podnoszenie ciężarów), Abakumowa (strzelectwo), A. Ziemickiego, B. Tuszyńskiego,
B. Bielickiego (Słupsk)

121

. Pierwszym kierownikiem Oddziału WFiPW był Edmund

Kołduński, a wizytatorami wychowania fizycznego zostali Irena Laskowska i Edward
Majewski. Na początku 1951 roku, po odejściu I. Laskowskiej, zatrudniono Józefa
Kowalczyka122.
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Wykwalifikowaną kadrą szkoleniową dysponował Szkolny Związek Sportowy.
Pracowali w nim nauczyciele wychowania fizycznego o różnych specjalnościach. Od
1957 roku liczba kadry szkoleniowej wzrastała, w 1962 roku w sekcjach MKS
zatrudnionych było 50 szkoleniowców, z których 74% ukończyło studia wychowania
fizycznego. Do wyróżniających się szkoleniowców należeli: Paulina Dyczkowska i Jan
Steć (piłka siatkowa) ze SP nr 3 w Słupsku Tadeusz Gwiżdż, (piłka siatkowa) z MKS
Słupsk, Józef Dworzecki (piłka koszykowa) z MKS Człuchów123. Na rzecz rozwoju
i popularyzacji sportu akademickiego do 1975 roku pracowali następujący trenerzy
i działacze: Roman Furs, Tadeusz Gwiżdż, Jerzy Krzysztofowicz, Zygmunt Kulasek,
Eugeniusz Słojka, oraz Jan Szumski124.
4. Osiągnięcia sportowe w latach 1945-1975
Po II wojnie światowej na tzw. ziemiach odzyskanych kultura fizyczna była formą
integracji społeczeństwa, którą tworzyli m.in. osiedleńcy przybywający ze wszystkich
stron kraju. Sport odpowiadał najbardziej naturalnym potrzebom ludzi, szczególnie
młodych, którzy po latach okupacji dążyli do normalnego życia 125. Szczególną rolę
w propagowaniu kultury fizycznej pełniły różnego rodzaju imprezy sportowe.
Jedną z pierwszych uroczystości zorganizowanych na terenach wyzwolonych był
zorganizowany po raz pierwszy w 1946 roku Tydzień Ziem Odzyskanych. W lipcu 1946
roku spotkały się w Szczecinie reprezentacje większych miast i jednostek
administracyjnych Pomorza Zachodniego i Środkowego. Sportową część tego
wydarzenia nazwano Pierwszymi Igrzyskami Sportowymi Ziem Odzyskanych. Wśród
konkurencji sportowych największym zainteresowaniem cieszył się turniej piłki nożnej,
ale odbywały się również mecze piłki siatkowej, zawody lekkoatletyczne, strzeleckie
i walki bokserskie. W ramach igrzysk odbyła się również sztafeta pod hasłem Zaślubiny
z morzem. Jej trasa wiodła z Gdańska do Szczecina, a startowało 365 zawodników.
Wśród nich znajdowali się członkowie ZWM, OMTUR, harcerze i żołnierze.
Kierownikiem sztafety był ppłk. Stanisław Steczkowski126.
Uroczyście świętowano również zbiory pierwszych plonów na ziemiach
odzyskanych. W programach dożynkowych znalazły się turnieje sportowe w piłce
nożnej, piłce siatkowej, strzelectwie i lekkoatletyce. Na koszalińskim stadionie
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miejskim 9 września 1945 roku zostało zorganizowane Święto sportu i dożynek. Kolejną
popularną masową imprezą sportową były biegi narodowe, przełajowe i uliczne, które
organizowano z okazji obchodów rocznic i świąt. W 1948 roku w biegach narodowych
startowało 13865 osób, co dało województwu IV miejsce w kraju. Od 1951 roku do
kalendarza imprez wprowadzono Marsze jesienne127. W maju 1952 roku dla uczczenia
V Międzynarodowego Wyścigu Pokoju w Lęborku odbył się turniej kolarski, w którym
startowało 60 zawodników128.
W 1961 roku w mieście i powiecie słupskim zorganizowano 584 imprezy. Wzięło
w nich udział 20 tys. uczestników, wysoką frekwencją cieszyła się także II Spartakiada
1000-lecia Państwa Polskiego zorganizowana w Lęborku129. Na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przeprowadzono popularne wśród mieszkańców
turnieje w tenisie stołowym o Grand Prix Lęborka130.
Pomimo różnorodności wydarzeń sportowych największą popularnością cieszyły
się mecze piłki nożnej131. Już w sierpniu 1945 roku KKS Ognisko Słupsk rozegrało
w Białogardzie mecz z tamtejszą Unią - wygrali gospodarze 3:2. Rewanż w Słupsku
zakończył się wynikiem 1:1. W październiku 1945 roku w Szczecinie drużyna rozegrała
kolejny mecz z zespołem KKS Pionier, zakończone wynikiem 3:9. Tegoż roku zespół
został zgłoszony do rozgrywek w B klasie Zachodniopomorskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Szczecinie. Awans do A klasy zespół uzyskał dopiero w 1948
roku132.
Regularne rozgrywki w piłce nożnej o mistrzostwo województwa rozpoczęto 2
czerwca 1946 roku. Dnia 4 października 1946 roku drużyna CWMO rozegrała mecz
z reprezentacją Słupska zwyciężając 3:2. W sezonie 1946/1947 drużyna KS CWMO
w mistrzostwach podokręgu OZPN Szczecin, zlokalizowanym w Słupsku, zdobyła I
miejsce i awans do A klasy Zachodniopomorskiego OZPN. W sezonie 1947/1948
zespół zajął IV miejsce i zdobył puchar Fair-Play. W sezonie 1949/1950 drużyna
CWMO Gwardia wywalczyła tytuł mistrza Pomorza Zachodniego. Poza tym w ramach
kontaktów międzynarodowych w lipcu 1947 roku goszczono piłkarzy milicji
węgierskiej. Słupscy piłkarze przegrali dwa spotkania 3:9 i 0:4. W czerwcu 1948 roku.
drużyna wyjechała do Czechosłowacji, gdzie rozegrała trzy spotkania zakończone
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następującymi wynikami: -remis 2:2 z AFC Kotlin, -przegrana 2:3 z Hradec Kralove, wygrana 5:3 ze Spartą Walaską133.
W 1956 roku rozpoczęła działalność kolejna sekcja piłki nożnej w KS Gryf.
Działała przy Słupskich Fabrykach Mebli. W 1964 roku drużyna wywalczyła
mistrzostwo województwa z dużymi szansami na awans do II ligi.
W kwietniu 1957 roku reaktywowano klub milicyjny, który przyjął nazwę KS
Gwardia Słupsk. Piłkarze tego klubu wiosną 1959 roku wystartowali w rozgrywkach
koszalińskiej B klasy. W sezonie 1962/1963 zespół pod kierownictwem Walentego
Blumczyńskiego zdobył mistrzostwo A klasy i awansował do klasy okręgowej, w której
występował do czasu zjednoczenia z zespołem KS Gryf. W 1964 roku przy poparciu
władz sportowych Słupska nastąpiło połączenie KS Gwardia z ZKS Gryf. Nowy klub
przyjął nazwę Zjednoczony Gwardyjski Klub Sportowy Gryf i przynależał do Federacji
Sportowej Gwardia. W sezonie 1967/1968 piłkarze nowo powstałego klubu zdobyli
mistrzostwo województwa i awans do III ligi, w której brały udział zespoły
z województwa gdańskiego, bydgoskiego i poznańskiego. W ramach rozgrywek OZPN
Koszalin w sezonie 1973/1974 i 1975/1976 drużyna ZGKS Gryf ponownie wywalczyła
mistrzostwo województwa. W tym czasie rozgrywała również mecze o wejście do II
ligi, jednak bez powodzenia134.
Kolejną sekcję piłki nożnej prowadzono w Wojskowym Klubie Sportowym
Słupia. W 1963 roku zespół awansował do A klasy, gdzie wywalczył V miejsce. W
1964 roku został połączony KS Czarni135. Pierwszy krajowy sukces w piłce nożnej
uzyskała słupska szkółka piłki nożnej Cieśliki. W 1962 roku wywalczyła w Łodzi
wicemistrzostwo Polski SZS trampkarzy136. Na kolejnych igrzyskach SZS w Zielonej
Górze piłkarze MKS Cieśliki zdobyli VI miejsce, a w 1965 roku w Olsztynie III
miejsce137.
Dużą popularnością wśród dyscyplin uprawianych w województwie cieszył się
boks. Pierwsze mistrzostwa bokserskie Pomorza Zachodniego odbyły się 6 marca 1946
roku w Szczecinie. W punktacji ogólnej mistrzostw KS CWMO Gwardia Słupsk zajął
II miejsce. Indywidualnie tytuły mistrzowskie wywalczyli: w wadze piórkowej Z. Możdżyński, w wadze półśredniej - T. Rynkowski, obaj z Gwardii Słupsk. W 1948
roku drużyna Gwardii pokonała reprezentację Szkoły Ministerstwa Bezpieczeństwa
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Publicznego, wynikiem 10:6. Poza tym dwukrotnie pokonała drużynę Oficerskiej
Szkoły Artylerii w Toruniu, w których w 1949 roku zwycięstwo odnieśli: w wadze
muszej - Biedakiewicz z Gwardii Słupsk, w wadze koguciej –Wierzbicki również
z Gwardii Słupsk, w wadze piórkowej –Z. Możdżyński z RKS Elektryczność Słupsk
i w wadze półśredniej –T. Rynkowski z Gwardii Słupsk138.
Najbardziej masową i popularną dyscypliną sportową była piłka siatkowa,
głównie w środowisku szkolnym i młodzieżowym. Pierwsza słupska reprezentacja
miasta wystartowała na turnieju zorganizowanym w Szczecinie 22 lipca 1947 roku
z okazji Święta Odrodzenia, na którym zdobyła II miejsce. W turnieju tym jednym
z zawodników był Tadeusz Gwiżdż, w późniejszych latach ceniony wychowawca
młodzieży i trener piłki siatkowej139. W 1953 roku w Zabrzu na Centralnej
Spartakiadzie ZSSZ Zryw zespół siatkarek z Technikum Finansowego w Słupsku,
prowadzony przez nauczycielkę wychowania fizycznego Krystynę Trąbczyńską, zdobył
wicemistrzostwo Polski. Natomiast w Krakowie w 1956 roku drużyna męska
prowadzona przez Tadeusza Gwiżdża wywalczyła brązowy medal140.
W listopadzie 1957 roku powołano w Słupsku Międzyszkolny Klub Sportowy
Palestra, który 1958 i 1959 roku w Mistrzostwach Polski dwukrotnie wywalczył III
miejsce. Ten sam zespół, już jako KS Czarni, w 1960 roku zdobył mistrzostwo Polski
juniorów, a w 1961 roku w Żyrardowie wywalczył tytuł wicemistrza kraju 141. W 1962
roku zespół juniorek KS Czarni zdobył w Chorzowie mistrzostwo Polski, w 1963 roku
wywalczył w Lublinie wicemistrzostwo142. W następnym roku juniorzy KS Gwardia
w Żyrardowie uzyskali III miejsce.
W 1962 roku siatkarze klubu sportowego KS Gwardia uzyskali awans do II ligi.
Kolejny awans zespół wywalczył w 1970 roku. W 1967 roku juniorki Czarnych
trenowane przez Zenona Cieślaka, walczyły w Mistrzostwach Polski VII miejsce.
Twórcą i organizatorem lekkoatletyki w Słupsku był Marian Tuzik. Przygotowana
przez niego reprezentacja kobiet w 1947 roku zajęła III miejsce na Mistrzostwach
Lekkoatletycznych Pomorza Zachodniego w Szczecinie. Marian Tuzik jako zawodnik
w tym samym roku w Ogólnopolskich lekkoatletycznych mistrzostwach kolejarzy
wywalczył I miejsce w skoku w dal, wzwyż i w pchnięciu kulą. W 1948 i 1949 roku
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na III i IV Igrzyskach Ziem Odzyskanych wywalczył I miejsce w trójskoku143. Kolejną
sławą słupskiej lekkoatletyki był Ryszard Ksieniewicz, dziesięcioboista, który
na Mistrzostwach Polski w 1957 roku wywalczył II miejsce, a w 1958 i w 1959 I
miejsce, w 1960 roku ponownie II miejsce144.
Duże zainteresowanie kibiców zyskały sporty walki, a wśród nich szermierka.
Sekcje szermierczą założył w Sławnie Waldemar Posiadło, a w Słupsku Tadeusz
Hulalka. Z chwilą powołania zrzeszenia LZS szermierkę włączono do kalendarza
imprez tej organizacji. I Wojewódzkie mistrzostwa LZS w tej dyscyplinie odbyły się
w 1954 roku w Sławnie. W tym samym roku na Mistrzostwach Polski LZS
w Przemyślu reprezentacja koszalińska wywalczyła I miejsce. Kolejne sukcesy odnosili
zawodnicy LZS na Mistrzostwach Polski w Łodzi i w Pyrzycach. Największe
indywidualne sukcesy sportowe uzyskiwał J. Hulalka, który w Pyrzycach wywalczył
tytuł mistrza Polski. W 1957 roku w bagnecie na międzynarodowym turnieju w Gdyni
kolejny raz był najlepszy. W 1958 roku sekcja szermierzy została przeniesiona do Ligi
Przyjaciół Żołnierzy, przez dwa kolejne lata zawodnicy sekcji uzyskiwali tytuł mistrza
Polski tej organizacji. Od 1963 roku szermierze występowali w barwach GKS Gryf.
W 1964 roku zorganizowano Mistrzostwa Polski Północnej, w których I miejsce
wywalczyli szpadziści Gryfa. W 1967 roku GKS Gryf w kategorii młodzików
i seniorów uzyskał tytuł wicemistrza Polski145.
Od 1957 roku wprowadzono nowy system imprez masowych dla Zrzeszenia LZS.
W ich kalendarzu znalazł się m.in. konkurs na Siłacza wiejskiego, który stał się bardzo
popularną imprezą. Spośród uczestników konkursu wywodzili się pierwsi członkowie
sekcji podnoszenia ciężarów LZS146. Sportowe zmagania w podnoszeniu ciężarów były
atrakcją przede wszystkim w środowisku wiejskim. Wysoką frekwencję kibiców
odnotowano na zorganizowanych w 1966 roku w Lęborku VIII Ogólnopolskich
Zawodach w podnoszeniu ciężarów o Błękitną Wstęgę Bałtyku147.
Znaczne ożywienie ruchu sportowego na wsi, nastąpiło od 1948 roku, z chwilą
utworzenia Powszechnej Organizacji Służba Polsce. Pierwsze imprezy, które
zorganizowała nowo powstała organizacja, to mecze piłki nożnej i siatkówki.
W kolejnych latach odbywały się wielodyscyplinowe spartakiady wiejskie. Weszły one
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do tradycji spartakiady podobnie jak turnieje z okazji święta plonów148. W 1958 roku do
kalendarza imprez wprowadzono także trójbój lekkoatletyczny, który został zastąpiony
czwórbojem lekkoatletycznym dla dzieci w wieku szkolnym.
Od 1960 roku do programu spartakiad 1000-lecia wprowadzone zostały
powiatowe święta sportu wiejskiego, spartakiady PGR i pionu CRS. W 1961 roku
w pionie Zrzeszenia LZS Koszalin zajął I miejsce w kraju, a w 1962 II miejsce.
W spartakiadach w województwie koszalińskim wzięło udział 20% środowiska
wiejskiego. Był to wskaźnik najwyższy w kraju (średnio w kraju 10%). Drużyny PGR
startowały także w rozgrywkach o puchar redakcji Robotnika Rolnego w piłce nożnej.
Imprezy sportowe włączone były do obchodów różnych uroczystości i świąt m.in.: 1
Maja, Święta Ludowego- 22 lipca i dożynek149.
Od 1973 roku do kalendarza imprez LZS wprowadzono gminny system
rozgrywek w szachach, warcabach, tenisie stołowym, piłce nożnej, piłki ręcznej
i siatkowej. Dużym powodzeniem cieszyły się gminne spartakiady o puchary
naczelników gmin. Koła Zrzeszenia LZS działały w ośmiu technikach rolniczych
i dwóch technikach ekonomicznych pionu Centrali Rolniczej Samopomoc Chłopska
(CRS), w Technikum Leśnym w Warcinie oraz dwóch zasadniczych szkołach
rolniczych. W 1965 roku reprezentacja województwa koszalińskiego szkół rolniczych
w I Centralnych Igrzyskach Młodzieży Szkół Rolniczych, Leśnych i CRS uzyskała I
miejsce, sukces powtórzyła w roku następnym150.
Zrzeszenie Zryw w 1955 roku zdobyło pierwszą lokatę we współzawodnictwie
WKKF w biegach narodowych w województwie koszalińskim. Również w akcji
zdobywania odznaki festiwalowej w 1955 roku Zryw wywalczył I miejsce. W skali
ogólnopolskiej zrzeszenie uzyskało w 1954 roku – VIII lokatę, w 1955 roku – VI,
w 1956 roku – VI. Poza tym w 1953 roku na spartakiadzie centralnej w Zabrzu III
miejsce zdobył Władysław Gwiazdowski w biegu na 3000m151.
Osiągnięcia sportu akademickiego dotyczyły przede wszystkim sportowych gier
zespołowych: tenisa stołowego, piłki siatkowej mężczyzn i juniorów w Słupsku, które
odniosły największe sukcesy w tej dyscyplinie w województwie koszalińskim152.
W sporcie kwalifikowanym największe sukcesy odniosła sekcja tenisa stołowego.
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W 1973 roku w Mistrzostwach Polski wyższych Szkół Pedagogicznych i Filii
Uniwersytetów zdobyła złoty medal. Sekcja ta w 1974 roku reprezentowała
województwo koszalińskie i słupską uczelnię na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej i Studenckiej zorganizowanej w Warszawie z okazji 30-lecia PRL. Zespół zajął
wówczas V miejsce w kraju w punktacji ogólnej. Jednak największym sukcesem było
uzyskanie II miejsca w grze podwójnej kobiet, zdobyte przez Danutę Szeląg i Krystynę
Skoczek153.
Znaczące sukcesy odnosiła również sekcja piłki siatkowej mężczyzn, która
zdobyła dwa tytuły wicemistrza i trzy tytuł mistrza województwa koszalińskiego.
Ponadto juniorzy tej sekcji od 1971 roku zdobywali tytuły mistrza województwa.
Największym sukcesem juniorów był awans do finału klubowych mistrzostw Polski
w 1973 roku154. Zespół piłki siatkowej kobiet w 1975 roku zdobył mistrzostwo
województwa oraz pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski Wyższych Szkół
Pedagogicznych i Filii Uniwersytetów155.
W latach 1955-1956 cyklicznie odbywały się ZMP-owskie marsze patrolowe.
W 1955 roku w marszach patrolowych zorganizowanych w Bytowie startowało 2 tys.
uczestników Liceum Pedagogicznego i 160 z Liceum Ogólnokształcącego. Spośród wsi
bytowskich Tuchomie wystawiło do marszu 20 patroli. Z okazji V Międzynarodowego
Festiwalu Młodzieży i Studentów, ZMP podjął kampanię przedfestiwalową. Polegała
ona na organizacji imprez sportowych, festynów i zlotów sportowych, spartakiad
w środowisku wiejskim, zdobywaniu sportowej odznaki festiwalowej, podejmowaniu
czynów społecznych na rzecz budownictwa prostych urządzeń sportowych. Z tej okazji
powiat słupski zorganizował w Ustce festyn dla młodzieży ze szkół oraz zlot harcerski
w Damnicy (5 VI 1955 roku)156.
Organizacja Harcerska przeprowadzała miejskie, powiatowe i wojewódzkie zloty
harcerskie, w programie których ujęte zostały zajęcia sportowe. Pierwszy Wojewódzki
Zlot Harcerski Ziemi Koszalińskiej odbył się 9 czerwca 1956 roku w Koszalinie
i Mielnie. Na program sportowy zlotu składały się następujące konkurencje: strzelanie
z wiatrówki, zabawy i gry ruchowe, nocna gra polowa, trójbój lekkoatletyczny (bieg na
60 m, skok w dal i rzut piłeczką), strzelanie z łuku, biegi patrolowe i biegi rozstawne.
Dnia 17 lutego 1963 roku w Koszalinie na Górze Chełmskiej odbyły się Wojewódzkie
Harcerskie Igrzyska Zimowe, w których startowało 60 zawodników- byli to zwycięscy
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eliminacji powiatowych ze Złotowa, Szczecinka, Słupska, Świdwina i Koszalina.
Najlepsi zakwalifikowali się do finałów IX Ogólnopolskich Harcerskich Igrzysk
Zimowych w Bielsku-Białej, w których w ogólnej klasyfikacji województwo
koszalińskie uzyskało VIII miejsce157.
Kolejną organizacją, która była współorganizatorem szeregu imprez i wydarzeń
sportowych, był Związek Młodzieży Socjalistycznej. Związek współorganizował:
-Międzynarodowy Bałtycki Wyścig Przyjaźni Koszalin-Wilno, Wilno-Koszalin,
-spartakiady stacjonarnych OHP, -centralny rajd turystyczny ZMS Szlakiem Zdobywców
Wału Pomorskiego158. W ramach XV rocznicy powstania PRL koszaliński ZMS
zorganizował rajdy kolarskie Szlakiem Wyścigu Pokoju, marsze jesienne, zdobywanie
sportowej odznaki piętnastolecia oraz w Słupsku turniej trampkarzy w piłce nożnej
o puchar ZW ZMS pod nazwą Szukamy młodych talentów159.
Słupski ZP ZMS w 1962 roku zorganizował w Damnicy Zlot Młodzieży Ziemi
Słupskiej, w którym uczestniczyło około 400 osób. Na zlocie odbyły się turnieje piłki
siatkowej i piłki nożnej, rajd motocyklowy, strzelanie z kbks, zawody lekkoatletyczne.
W ramach akcji letniej w latach 1965-1970 ZP ZMS w Człuchowie odbyły się
spartakiady obozowe, zdobywanie odznaki festiwalowej i kart pływackich, strzelanie
z kbks, turnieje siatkówki, piłki nożnej i ręcznej. Był także współorganizatorem
wyścigu kolarskiego po ziemi koszalińskiej. Poza tym ZMS objął patronat nad
imprezami organizowanymi przez Aeroklub160. Wśród form działalności TKKF
najpopularniejsze były różnorodne masowe imprezy rekreacyjno-sportowe, których
programy dostosowywano do potrzeb i zainteresowań członków towarzystw. Spośród
tych akcji wyróżnić należy: Bieg po zdrowie, Srebrna zima, dziecięce wyścigi kolarskie
organizowane przy współudziale „Głosu Koszalińskiego”, turnieje kometki, piłki
siatkowej, festyny sportowe, olimpiady szkół zawodowych, igrzyska młodzieży
robotniczej, wojewódzkie zloty ognisk TKKF161. Największą imprezą był coroczny
Wojewódzki Zlot TKKF, w którym każdorazowo startowało około 1000 uczestników,
głównie z ognisk zakładowych162.
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Rozdział III
Podstawy organizacyjne, materialne i kadrowe kultury fizycznej
w województwie słupskim w latach 1975-1998
1. Organizacja kultury fizycznej
Na mocy ustawy Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 28 maja 1975
roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny państwa. Przy urzędach
wojewódzkich w każdym z 49 nowo powołanych województw utworzone zostały
Wydziały Kultury Fizycznej i Turystyki (dalej: WKFiT). Nowe organy administracyjne
miały teoretycznie zapewniać dobry kontakt z GKKFiT oraz służyć lepszemu
wykorzystaniu środków na rozwój kultury fizycznej. W miastach liczących powyżej
150 tys. mieszkańców powołano samodzielne wydziały kultury fizycznej i turystyki,
natomiast w tych do 150 tys. mieszkańców połączono wydziały kultury oraz kultury
fizycznej i turystyki163.
W pozostałych jednostkach, a więc gminach i miastach powyżej 20 tys.
mieszkańców, powołano odrębne stanowiska pracy podlegające bezpośrednio
naczelnikom gmin lub miast. Powstałe przy urzędach wojewódzkich komisje kultury
fizycznej i turystyki (nazywane również komitetami) funkcjonowały jako ciała
koordynacyjno-doradcze wojewodów. W skład komisji kultury fizycznej i turystyki
wchodzili działacze sportowi i eksperci z zakresu kultury fizycznej, przedstawiciele
związków zawodowych, organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń sportowoturystycznych164.
Działalność Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki (dalej: WKFiT) w Słupsku
prowadzona była do 1981 roku, kiedy w wyniku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
12 lipca 1978 roku nastąpiła zmiana nazwy wydziału na: Wydział Kultury Fizycznej,
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Sportu i Turystyki (WKFSiT)165. Poza tym zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1978 roku
został utworzony Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu (dalej: GKKFiS)166.
Wydział Kultury Fizycznej i Turystki Urzędu Wojewódzkiego był jednostką,
która koordynowała całokształt spraw kultury fizycznej w województwie słupskim.
Stanowisko dyrektora wydziału sprawowali kolejno: w latach 1975-1978 Antoni
Bernatowicz, 1978-1979 Sylwester Niedziński, 1979-1986 Marian Kandziak, 19861987 po raz drugi Antoni Bernatowicz, 1987-1990 Henryk Grądzki, 1991-1994
Krystyna Perszewska, 1995-1998 Arkadiusz Sip, natomiast w roku 1998 Joanna
Orłowska167.
Jednostką koordynującą rozwój sportu kwalifikowanego była powołana 18
czerwca 1976 roku Wojewódzka Federacja Sportu (dalej: WFS). Funkcję prezesa WFS
pełnili kolejno w latach: 1976-1979 Sylwester Niedziński, 1978-1982 Marian Kandziak,
1982-1987 Henryk Grądzki, 1987-1990 Mieczysław Sieg168.
W celu prawidłowego rozwoju kultury fizycznej utworzone zostało w Słupsku
Biuro

Wojewódzkiej

Rady Narodowej

(dalej:

BWRN),

którego

działalność

dostosowano do potrzeb poszczególnych organizacji. Na wniosek Komisji Wychowania
Oświaty i Kultury (dalej: KWOiK) zorganizowano szkolenia z pracownikami stopnia
podstawowego i zintensyfikowano działalność kontrolną. W lutym 1976 roku
w Osiekach odbyło się szkolenie z zakresu działalności programowej, prawnej
i finansowej ze szczególnym uwzględnieniem spraw sportu, turystyki i rekreacji wśród
młodzieży169.
Aktywne działania popularyzujące sport w województwie prowadził aparat
partyjny. Sport i turystyka były doskonałymi narzędziami, które umożliwiały realizację
założeń i planów PZPR wśród społeczeństwa. Dlatego też od 1978 roku realizowano
w województwie słupskim program rozwoju kultury fizycznej i sportu na lata 19781990, przyjęty przez Egzekutywę KW partii i Wojewódzką Radę Narodową, w którym
określono konkretne zadania i założenia rozwojowe170.
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Upowszechnianie sportu masowego jak i aktywnych form wypoczynku KW
PZPR przypisywał podstawowym organizacjom partyjnym. Dlatego też prowadziły one
szereg działań wspierających rozwój kultury fizycznej. W 1983 roku na posiedzeniu
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Słupsku, poruszony został problem kryzysu, który
wystąpił w sporcie wyczynowym i masowym oraz w sporcie w zakładach pracy. W celu
zahamowania tego zjawiska powołane zostały zakładowe komisje kultury fizycznej
i turystyki, które wraz z nowo powstałymi związkami zawodowymi miały za zadanie
zintensyfikowanie działań na rzecz rozwoju sportu171.
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych na mocy uchwalonych przez sejm PRL
dwóch kolejnych ustaw: z dnia 22 maja 1986 roku o zasadach udziału młodzieży w
życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju oraz z dnia 23
października 1987 roku powołującej Komitet ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej doszło
do zmian strukturalnych w kraju i na szczeblach wojewódzkich172, w zarządzaniu
kulturą fizyczną i turystyką. Powołany został wówczas Urząd Kultury Fizycznej
i Turystyki (dalej: UKFiT)173.
Działania mające na celu rozwój sportu w województwie słupskim prowadzono
w dwóch kierunkach: jeden to rozwój sportu wyczynowego, drugi - masowego. Każdy
kierunek miał swoich zwolenników i każdy posiadał zalety i wady. Realizatorami zadań
w zakresie sportu wyczynowego były zrzeszenia, związki i kluby sportowe, m.in.
Ludowe Zespoły Sportowe(dalej: LZS) i Szkolny Związek Sportowy (dalej: SZS).
Organizacje te prowadziły działania w celu pełnej realizacji zadań w zakresie sportu
wyczynowego. Szkolono sędziów sportowych, organizatorów sportu i rekreacji oraz
organizatorów sportu młodzieżowego. Organizowano imprezy i zawody sportowe.
Do ważniejszych należały: Ogólnopolskie Spartakiady Młodzieży (dalej: OSM),
Mistrzostwa Polski Juniorów (dalej: MPJ) (poprzez rozgrywki makroregionu do finałów
centralnych) oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej (dalej: IMS)174.
Jednostką, która kontrolowała realizację zadań w zakresie sportu wyczynowego
była WFS. Koordynowała ona pracę okręgowych związków sportowych i klubów
sportowych, zabezpieczała ich działania od strony finansowej i technicznej.
171
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Kontrolowała również jakość pracy szkoleniowej w klubach, prowadziła szkolenie kadr
instruktorskich i sędziowskich. Dzięki tym działaniom sport kwalifikowany
w województwie rozwijał się bardzo dynamicznie, systematycznie wzrastała liczba
zawodników. Według statystyk w 1977 roku w klubach należących do WFS
zarejestrowano było 2200 ćwiczących zawodników, w 1978 roku już 2500175.
W 1985 roku WFS skupiała 11 okręgowych związków sportowych: badmintona,
boksu, brydża sportowego, judo, koszykówki, lekkoatletyki, piłki nożnej, piłki
siatkowej, strzelectwa sportowego, szachów, tenisa stołowego, okresowo kolarstwa
i zapasów. Kadra szkoleniowa liczyła 109 trenerów i instruktorów, prowadzili oni
działalność w 12 sfederowanych klubach sportowych, w 51 sekcjach; w 18
dyscyplinach ćwiczyło 2610 młodych sportowców. Na 40 dyscyplin uprawianych
w kraju, w województwie słupskim prowadzono systematyczne szkolenie w zakresie
16. W I lidze państwowej występowało 5 zespołów, poziom światowy prezentowali
brydżyści KS Czarni Słupsk176. W roku 1990 władze w wyniku zaistniałej w kraju
sytuacji gospodarczo-politycznej wstrzymały finansowanie WFS, a w 1991 roku
jednostka została zlikwidowana.
Propagowanie i rozwój powszechnej kultury fizycznej w Słupsku prowadziły
następujące organizacje społeczne:
-SZS - obejmował swym zasięgiem młodzież szkolną,
-Zrzeszenie Wojewódzkie Ludowych Zespołów Sportowych - rozwijało działalność
w środowisku wiejskim,
-Rada Kultury Fizycznej i Turystki Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych
(dalej: WRZZ) działająca w latach 1975-1979 - upowszechniała kulturę fizyczną wśród
członków związków zawodowych i ich rodzin,
-Zrzeszenie Sportowe Spółdzielczości Pracy Start - popularyzowało sport, rekreację,
turystykę i rehabilitację wśród spółdzielców i ich rodzin oraz inwalidów,
-Akademicki Związek Sportowy - prowadził działalność sportową wśród młodzieży
akademickiej177,
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-Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (dalej: TKKF) - skupiało w ogniskach
TKKF osoby chętne do uprawiania sportu i ćwiczeń rekreacyjnych.
Wymienione organizacje udzielały pomocy zakładowym i międzyzakładowym
radom kultury fizycznej w zakresie realizacji imprez sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych. Szkoliły i dokształcały kadry dla potrzeb organizacji ruchu sportowego
i czynnego wypoczynku. Wspomagały finansowo ośrodki, obiekty sportowe
i rekreacyjno-wypoczynkowe służące załogom zakładów pracy. W zakładach
organizowały zespoły uprawiające ćwiczenia ruchowe. Rozwijały ruch olimpijski
Moskwa 80. Poza tym jednostki te współpracowały z organizacjami społecznymi
i socjalistycznymi zajmującymi się programowo popularyzacją sportu, rekreacji,
i turystyki. Przykładem takiej współpracy i realizacji programowych zadań w zakresie
kultury fizycznej było współdziałanie Rady Kultury Fizycznej i Turystyki WRZZ
w Słupsku z zarządem wojewódzkim Towarzystwa Krzywienia Kultury Fizycznej178.
Poprzez zaangażowanie wymienionych jednostek sport masowy w województwie
rozwijany był w szerokim zakresie. Wszelkie zahamowania w jego rozwoju były ściśle
związane z przemianami gospodarczo-politycznymi w kraju. W takich sytuacjach
wszystkie zabiegi mające na celu popularyzację kultury fizycznej były nieskuteczne.
Przykładem takiej sytuacji było podjęcie przez WRN uchwały o próbie reaktywowania
Rad Kultury Fizycznej i Turystyki przy związkach zawodowych. Pomimo
prowadzonych przez Zrzeszenie Sportu i Turystyki Ogniwo działań wśród pracowników
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zakładów doskonalenia zawodowego
i rzemiosła oraz administracji państwowej, Zrzeszenie nie zrealizowało tego zadania.
Teoretycznie liczba członków masowych organizacji kultury fizycznej w Polsce
była jedną z największych w Europie. W rzeczywistości jednak większość członków
organizacji nie uczestniczyła w imprezach sportowych. Niestety działalność organizacji
mających w swych programach jako cel upowszechnianie sportu, charakteryzował
wysoki poziom zbiurokratyzowania179.
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli nr 1 można zauważyć, że w latach
1980-1989 została zorganizowana największa liczba imprez sportowych. Najwięcej
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odbyło się ich w roku 1988 – 8150, najmniej w 1993 - jedynie 60. Powodem
zmniejszenia ilości imprez w latach dziewięćdziesiątych były trudności finansowe
poszczególnych organizacji sportowych spowodowane likwidacją dotacji państwowych.
Tabela 4. Liczba imprez sportowych zorganizowanych w latach 1975-1998 na terenie
województwa słupskiego

Rok

Ogółem

1975

668

1979

Związkowe

ZSSP Start

LZS

AZS

160

64

44

347

1295

382

90

460

259

1980

8104

2646

270

5019

169

1982

4487

1447

239

2801

-

1984

6461

2512

327

3622

-

1986

6342

1997

309

4016

20

1988

8150

3147

416

4554

33

1990

5590

2467

-

3120

3

1992

1183

1183

-

-

-

1994

2922

60

-

2862

-

1996

555

141

-

414

-

1997

600

600

-

-

-

1998

600

600

-

-

-

CRZZ

Źródło: Rocznik statystyczne województwa słupskiego 1976-1997. Roczniki statystyczne województw
1976-1999.

2. Rozwój klubów i sekcji sportowych
W województwie słupskim działalność prowadziło wiele klubów sportowych.
O miano najlepszego walczyły jednak 3 największe: Gwardyjski Klub Sportowy Gryf,
Międzyzakładowy Związkowy Klub Sportowy Czarni i Międzyzakładowy Ludowy
Klub Sportowy Piast180.
Klubem, który w znaczny sposób przyczynił się do tych sukcesów, był KS
Czarni. Powstał on w wyniku przekształceń i połączeń kilku działających wcześniej
klubów sportowych. Prowadzono w nim sekcje boksu, piłki siatkowej, brydża
sportowego, łucznictwa, piłki nożnej i piłki ręcznej. Klub działał na podstawie
180
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ustalonych planów kilkuletnich. W planie na lata 1975-1980 władze MZKS Czarni jako
główne zadanie przyjęły stworzenie I-ligowego zespołu w piłce siatkowej kobiet.
W tym celu został zatrudniony w klubie Zygmunt Krzyżanowski, ceniony
szkoleniowiec, były trener kadry narodowej. Dzięki zaangażowaniu zawodniczek,
trenera i władz w sezonie 1975/1976 drużyna MZKS Czarni wywalczyła upragniony
awans do I ligi i rozgrywała w niej spotkania do sezonu 1993/1994. Poza pracą
z zespołem seniorek klub był inicjatorem utworzenia szkółek siatkarskich w SP nr 6
i w SP nr 14. Młode siatkarki kontynuowały szkolenie w KS Czarni i stanowiły
zaplecze dla pierwszoligowego zespołu181.
Słupski sport wyczynowy znany był przede wszystkim z sukcesów sekcji piłki
siatkowej i boksu. Były to najprężniej rozwijające się dyscypliny w MZKS Czarni.
Po wieloletnich staraniach w 1977 roku sekcja bokserska uzyskała awans do I ligi. Od
tego momentu drużynowo i indywidualnie, zarówno w kategoriach seniorów jak
i juniorów, słupscy bokserzy znajdowali się w ścisłej krajowej czołówce. Największe
sukcesy zawodnicy odnosili w latach 1988-1992. W 1990 roku po raz pierwszy
w historii słupskiego sportu bokserzy KS Czarni wywalczyli tytuł drużynowego mistrza
Polski182.
W 1979 roku delegaci WFS wraz z wojewodą Janem Stępniem dokonali oceny
dorobku słupskich sportowców. Podkreślono potrzebę rozwijania działalności klubów
sportowych, konieczna również była systematyczność w pracy okręgowych związków
sportowych. Rozliczano kluby z realizacji ustalonych na dany rok założeń. KS Czarni
nie zrealizował zadania w zakresie rozwinięcia sportu pływackiego. Poza tym
krytycznie oceniono działania w celu podniesienia poziomu sportowego w sekcji
łucznictwa183.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w czasie największych sukcesów
sportowych, organizacyjnych i inwestycyjnych zostały zorganizowane ogólnopolskie
i międzypaństwowe mecze i zawody. W roku 1980 po raz pierwszy w historii
słupskiego sportu w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie wystartowali zawodnicy
z tego regionu. Byli to dwaj bokserzy z KS Czarni - Kazimierz Adach w wadze lekkiej,
(wywalczył brązowy medal olimpijski) i Ryszard Czerwiński w wadze koguciej 184.
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Początek lata dziewięćdziesiątych to schyłek sukcesów klubowych powodu
problemów ekonomicznych po transformacji ustrojowej. W 1992 roku zarząd MZKS
Czarni z powodu trudności finansowych wycofał drużynę bokserów z rozgrywek
o mistrzostwo Polski. W 1994 roku w barażowym pojedynku o awans do I ligi słupskie
siatkarki zostały pokonane przez zawodniczki pilskiej Prasy.
Kolejnym klubem, którego sukcesy na trwałe wpisały się w historię słupskiego
sportu był GKS Gryf. W latach 1977-1979 szkolenie w klubie prowadzono w pięciu
sekcjach sportowych: judo, lekkoatletyce, piłce nożnej, strzelectwie sportowym
i koszykówce chłopców. W klubie szkolonych było 850 zawodników w różnych
kategoriach wiekowych.
Sekcja judo zrzeszała wówczas 350 zawodników głównie młodzików i juniorów.
Władze klubu w zakresie tej dyscypliny prowadziły szeroko zakrojony program
szkoleniowy młodzieży, m.in. zorganizowano klasy sportowe w SP nr 2 i w SP nr 7.
Poza tym w województwie słupskim, jako pierwszym w Polsce, utworzono grupy
szkoleniowe dla dziewcząt. Dzięki intensywnej pracy judocy w najmłodszych
kategoriach wiekowych odnosili znaczące sukcesy. Niestety seniorzy pomimo
wysiłków, nie uzyskali awansu do II ligi ani w roku 1978, ani w 1979185.
Według Henryka Grądzkiego - prezesa Wojewódzkiej Federacji Sportu
największe szanse rozwoju w województwie miała lekkoatletyka, gdyż prowadzenie
szkolenia w tej dyscyplinie nie wymagało nowoczesnych obiektów sportowych.
W 1979 roku w sekcji lekkoatletycznej GKS Gryf trenowało 150 zawodników, spośród
których najlepsi uczestniczyli w rozgrywkach II ligi państwowej. Sekcja dysponowała
dobrze wyszkoloną kadrą trenerską, która systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje
uczestnicząc w konferencjach szkoleniowych i kursokonferencjach organizowanych
przez Polski Związek Lekkiej Atletyki (dalej: PZLA)186. Pomimo wymienionych atutów
oraz znaczących sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej, nie udało się
stworzyć w województwie klas sportowych ani grup treningowych o profilu
lekkoatletycznym.
W sekcji piłki nożnej w 1979 roku prowadzono cztery drużyny występujące
w lidze: międzywojewódzkiej, wojewódzkiej oraz w kategorii juniorów starszych
i młodszych. W ramach popularyzacji tej dyscypliny nauczyciele wychowania

185

AZP UW w Gdańsku. Delegatura w Słupsku: Sprawozdanie z działalności ZGKS Gryf w latach 1977-1979.
Słupsk 1979, s. 5-7.
186
Tamże, s. 7-8.

64

fizycznego organizowali turnieje międzyszkolne, które cieszyły się wysoką frekwencją.
Jednak

dla

kibiców

najatrakcyjniejsze

były

rozgrywki

drużyn

w

klasie

międzywojewódzkiej.
Z kolei sekcja strzelecka GKS Gryf w 1979 roku liczyła 60 zawodników.
Szkolenie prowadzono w dwóch grupach z podziałem na broń krótką oraz broń długą.
W latach 1977-1979 z powodu braku szkoleniowców sekcja przechodziła trudności
organizacyjne i szkoleniowe, treningi prowadziło dwóch trenerów w 32 konkurencjach
indywidualnych187.
W 1977 roku działalność w klubie rozpoczęła sekcja koszykówki. Szkolenie
odbywało się wśród młodzieży szkół podstawowych. W szkołach podstawowych nr 4,
nr 6, nr 8, nr 9, nr 11 i nr 14 zostały utworzone klasy sportowe 188. W 1979 roku
szkoleniem objęto w klasach IV-VIII 100 zawodników.
Za największy sukces GKS Gryf uznano przygotowanie czterech olimpijczyków:
Jana Huruka - lekkoatletyka (maraton), Roberta Kraskowskiego - strzelectwo,
Bogusławy Olechnowicz -judo i Mirosławy Sagun -strzelectwo. W 1992 roku
reprezentowali oni Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Na 3 tys. klubów
w Polsce GKS Gryf uzyskał wówczas siódmą lokatę189. Sukces ten zamyka okres
świetności klubu, który w 1995 roku w wyniku reorganizacji sportu gwardyjskiego
został rozwiązany.
Kolejnym liczącym się słupskim klubem był MLKS Piast. Prowadzono w nim
zajęcia w sekcjach: lekkoatletycznej, piłki nożnej, zapasów, piłki siatkowej, tenisa
stołowego następnie kolarstwa, szachów, brydża oraz walk dalekowschodnich. W 1988
roku rozpoczęto w klubie szkolenie w sekcji badmintona. Dzięki znaczącym sukcesom
została ona wiodącą sekcją w klubie. W wyniku problemów finansowych po
transformacji w 1992 roku MLKS Piast ogłosił upadłość. Na jego miejsce powstał
jednosekcyjny klub badmintona Piast B.
Dokonując analizy słupskich klubów sportowych wspomnieć należy o słupskim
AZS-WSP. Rozpoczął działalność w 1969 roku z chwilą powstania Wyższej Szkoły
Nauczycielskiej. Dzięki aktywnej pracy szkoleniowców i zawodników znaczące
sukcesy ogólnokrajowe odnosiły sekcje: piłki siatkowej kobiet i mężczyzn oraz tenisa
stołowego.
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W 1987 roku przy AZS WSP Słupsk utworzono jedną z pierwszych sekcji
pływackich, którą przekształcono w Miejskie Towarzystwo Pływackie Marlin. W 1995
roku z tego Towarzystwa wyodrębnił się kolejny klub Skalar.
W 1990 roku dokonano oceny osiągnięć słupskich klubów, stwierdzono, że do
wiodących należały: MZKS Czarni, GKS Gryf, MLKS Piast, AZS-WSP190. Poza
wymienionymi klubami na terenie Słupska działały inne większe i mniejsze kluby oraz
organizacje sportowe. W latach siedemdziesiątych w Polsce popularnością cieszyły się
walki wschodnie, m.in. różne odmiany karate. W wyniku zapotrzebowania na tę formę
aktywności instruktor Zbigniew Sędłak utworzył sekcje karate przy ogniskach TKKF
oraz przy spółdzielni Kolejarz i Czyn. Poza tym w środowisku akademickim przy
Wyższej Szkole Pedagogicznej rozwijała działalność sekcja Champion.
W środowisku osób niepełnosprawnych działalność prowadziły dwa kluby
sportowe. Słupski Klub Sportowy Głuchych Przymorze, w którym prowadzono sekcję:
lekkoatletyki, strzelectwa, szachów i tenisa stołowego, Klub Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki Inwalidów Wzroku Zryw, w którym rozwijano sekcję: szachową, turystyki,
tenisa stołowego i lekkoatletyczną. Poza tym w celu zachęcenia mieszkańców do
aktywności ruchowej władze miasta Słupska oferowały szeroką gamę form ruchowych.
Przy parafii rzymskokatolickiej pw. św. Rodziny działał klub sportowy piłki nożnej
Salos191. Prężnie również rozwijał działalność słupski Aeroklub192.
Największe sukcesy słupskiego sportu odnotowano w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych. W latach 1976-1980 w kategorii młodzików, juniorów i seniorów
indywidualnie i drużynowo słupscy zawodnicy zdobyli łącznie 24 tytuły mistrza i 16
wicemistrza Polski.
W 1980 roku uzyskali 8 tytułów MPJ, poza tym siedmiu zawodników zostało
powołanych do kadry narodowej. W systemie rozgrywek związkowych na szczeblu
państwowym 5 zespołów województwa rozgrywało spotkania w I lidze, a 3 w II193.
Działalność klubów sportowych nie ograniczała się jedynie do Słupska. Na terenie
województwa w każdym powiecie istniały stowarzyszenia sportowe mające na koncie
sukcesy. W Bytowie działał Ludowy Klub Sportowy Baszta, w którym prowadzono
sekcje: lekkoatletyczną, piłki siatkowej, strzelectwa, turystyki wodnej i kolarstwa.
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Największe sukcesy odnosiła sekcja lekkoatletyczna i kolarska. Czesław Lang – kolarz,
mistrz olimpijski rozsławił bytowską Baszta w kraju, w Europie i na świecie194.
Kolejnym klubem działającym w Bytowie była Bytovia. Specjalizowała się
w piłce nożnej, koszykówce kobiet, tenisie stołowym. Poza tym z klubami sportowymi
współpracowało bytowskie ognisko TKKF Radość, które prowadziło sekcje rytmiki,
gimnastyki i kulturystyki. W ramach PTTK rozwijał działalność klub żeglarski.
W zakresie sportu motorowego funkcjonował Klub Turystyki Motorowej i Klub
Motorowy Ludowych Zespołów Sportowych195.
Na terenie Człuchowa najaktywniej działał Ludowy Klub Sportowy Piast.
W latach siedemdziesiątych zrzeszał on 200 zawodników. Prowadził szkolenia
w sekcjach: łucznictwa, tenisa stołowego, piłki nożnej, kolarstwa, żeglarstwa
i kajakarstwa. Największe sukcesy odnosiła utworzona w 1984 roku sekcja kajakarstwa.
Jednak, pomimo znaczących sukcesów, borykała się z trudnościami finansowymi.
Problem stanowiło zdobycie drogiego sprzętu. Poza tym, sukcesy odnosiła również
sekcja łucznictwa, która na początku lat siedemdziesiątych rozgrywała spotkania w I
lidze a następnie w II.
W Człuchowie działał także Klub Motorowy Ligi Przyjaciół Żołnierzy. W latach
1975-1985

podstawowymi

dyscyplinami

klubu

były:

sport

motokrosowy,

motorowerowy popularny i samochodowy popularny. Popularyzację tenisa prowadziło
człuchowskie towarzystwo tenisowe, które zrzeszało 50 dzieci w 9 grupach. Poza tym
działalność prowadził klub żeglarski Jacht Klub Człuchów.
W Lęborku popularyzacją sportu zajmował się Lęborski Klub Sportowy Pogoń,
który rozwijał sekcję: szachową i kolarską, koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej.
Największą popularnością wśród mieszkańców cieszyły się mecze piłki nożnej, które
rozgrywano w lidze okręgowej i wojewódzkiej. Drużyna piłki siatkowej również
toczyła spotkania w lidze okręgowej. Sukcesem drużyny był w sezonie 1981/1982
awans do II ligi. W celu popularyzacji piłki siatkowej wśród młodzieży LKS Pogoń
zorganizował szkółki siatkarskie w SP nr 1 i w SP nr 7196. Kolejną drugoligową drużyną
klubu była drużyna tenisa stołowego. W 1985 roku z okazji obchodów 700-lecia
nadania dla Lęborka praw miejskich wśród 84 imprez sportowo-rekreacyjnych odbył się
turniej barażowy tenisa stołowego, który zakończył się awansem zespołu LKS Pogoń
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do I Ligi. Działalność statutową LKS Pogoń wspierały inicjatywy społeczne
mieszkańców. W 1992 roku Zygmunt Pekt, lęborski rzemieślnik wraz z braćmi
Czesławem, Stefanem, Marianem i Jerzym założyli Klub Biegacza Braci Pekt. Klub ten
miał na celu zrzeszenie sympatyków biegania197. Poza tym w 1994 roku został
utworzony klub tenisa ziemnego Return, który zrzeszał przede wszystkim młodzież
lęborskich szkół198.
Kolejną dyscypliną, która zrzeszała liczną grupę sympatyków, było żeglarstwo.
Popularyzował je Wodny Klub LOK Lębork, który powstał w 1948 roku jako Koło Ligi
Morskiej Ogniwo przy Klubie Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1975-1998
występował pod nazwą Wodny Klub LOK w Lęborku i zajmował się popularyzacją
żeglarstwa199.
Na terenie Miastka w latach 1975-98 działalność sportową prowadził Miejski
Klub Sportowy Start, w którym prowadzono sekcję piłki nożnej, która rozgrywała
spotkania w lidze okręgowej oraz sekcję kolarską. W Przechlewie drużyna piłki nożnej
występowała jako KS Brda. W Ustce, w wyniku przekształceń klubowych, w 1975 roku
utworzony został MZKS Jantar. Szkolenia prowadzono w sekcjach: piłki nożnej,
zapasów, tenisa stołowego, brydża sportowego i ringo200. W 1980 roku Henryk
Michalski założył sekcję lekkoatletyki. Prowadził szkolenie zawodniczek w rzucie
młotem201. Sekcja piłki nożnej w latach siedemdziesiątych rozgrywała spotkania w lidze
wojewódzkiej - w latach osiemdziesiątych awansowała do III ligi202.
Od 1970 roku działalność prowadził także Gminny Klub Sportowy Wybrzeże
Objazda. Początkowo występował jako koło LZS Objazda z sekcją piłki nożnej,
następnie jako LZS Wybrzeże Objazda. Prowadzono w nim sekcje szachową i piłki
nożnej. Od początku istnienia klubu jego działalność była ukierunkowana na rozwój
masowej kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego 203.
W Sławnie popularyzowano głównie piłkę nożną w KS Sława spośród
wychowanków klubu Janusz Pontus występował w klubach: Lech Poznań, Górnik
Zabrze, Olimpia Poznań, Odra Opole, Odra Wodzisław, natomiast Leszek Pilarek
występował w drugoligowym KS Chemik Bydgoszcz. W roku 1994 nastąpiło
197
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„Głos Pomorza” 1994, nr 139.
199
K. Lichucki: Sport i turystyka. [w:] T. Gasztold, Wł. Zybajło (red.): Człuchów. Zarys dziejów. Człuchów 1994,
s. 219-229.
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„Kurier Ustecki” 2010, nr 17.
201
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202
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Tenże.
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połączenie KS Sława z KS Gryf Słupsk i od tego momentu zespół występował pod
nazwą Sława/Gryf .
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Tabela 5. Zestawienie liczbowe sekcji sportowych w poszczególnych dyscyplinach
sportowych w woj. słupskim w latach 1983-1998
Lata
Dyscypliny
Badminton
Boks
Brydż sportowy
Judo
Koszykówka
Lekkoatletyka
Piłka nożna
Piłka ręczna
Piłka siatkowa
Pływanie
Tenis stołowy
Taekwondo
Szachy

1983
4
6
2
2
12
8
5
-

1988
2
7
2
10
13
6
6
-

1990
2
6
3
4
12
7
8
-

1992
3
1
2
5
12
4
1
4
-

1994
3
3
3
7
3
6
1
1

1996
1
6
23
19
35
17
20
21
9

1998
1
4
36
11
56
21
24
2
8

Źródło: Roczniki statystyczne województw słupskiego 1984-1997. Roczniki statystyczne województw
1998-1999.

Na podstawie danych tabelarycznych zaobserwowano, że największa liczba sekcji
sportowych pracowała w piłce nożnej, największą ich liczbę odnotowano w 1998 roku
- 36.
Ryc. 3. Logo GKS Gryf Słupsk

Źródło: www.gryfslupsksa.pl
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Tabela 6. Kluby sportowe na terenie województwa słupskiego w latach 1975-1997
Liczba

Sekcje w

klubów

klubach

1975

13

1979

Członkowie

Trenerzy i instruktorzy

48

2904

71

21

80

6122

135

1980

21

93

6083

39

105

1981

16

61

3464

34

66

1982

17

64

3513

34

81

1983

16

61

4464

45

59

1984

16

69

5023

47

87

1985

18

75

5582

45

104

1986

17

62

4880

46

80

1987

18

68

4911

40

84

1988

18

74

5513

44

76

1989

18

58

4679

43

77

1990

18

58

3955

33

67

1991

17

59

3694

34

71

1992

19

47

2811

35

50

1993

21

51

3082

39

79

1994

15

32

2099

24

44

1995

36

72

4134

36

95

1996

34

94

4005

32

73

1997

48

104

5250

48

101

Rok

Źródło: Roczniki statystyczne województwa słupskiego 1975-1996. Rocznik statystyczny - zestawienie
województw 1998.

Na podstawie danych z tabeli wynika, że najwięcej klubów sportowych
prowadziło działalność w 1997 roku. Było ich 36, działały w nich 72 sekcje sportowe,
w których trenowało 4134 zawodników. Najmniej klubów-13 z 48 sekcjami i 2904
członkami pracowało w 1975 roku. Zauważalna była tendencja wzrostowa w zakresie
liczby klubów. Na podstawie danych z tabeli można stwierdzić, że w latach 1983-1996
największa liczba sekcji sportowych prowadzono w zakresie piłki nożnej.
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3. Finansowanie sportu, obiekty i urządzenia sportowe
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych rozpoczął się kryzys
gospodarczy, a wydarzenia polityczne w kraju przyczyniły się do zmian w każdej
dziedzinie życia m.in. w sporcie. Zmieniono zasady finansowania sportu, co
zahamowało rozwój wielu dyscyplin sportowych i wstrzymało ruch inwestycyjny.
Pomimo to, próbowano utrzymać sport wyczynowy na dotychczasowym poziomie204,
było to jednak niemożliwe, ponieważ środki finansowe przeznaczone na ten cel były
niewystarczające. Sport wyczynowy finansowany był przez GKKFiS, (były to dotacje
wojewódzkie) i przez kluby ze środków zakładów pracy. Taki system finansowania
trwał do 1990 roku205.
Środki finansowe z zakładów pracy pochodziły z funduszu socjalnego, z rad
zakładowych, z pieniędzy przeznaczonych na reklamę. Sportowcom przekazywano
pieniądze w postaci etatów i opłat transportowych. Dodatkowo kluby otrzymywały
fundusze na utrzymanie niektórych obiektów sportowych206. Wycofanie się zakładów
pracy z dotowania klubów spowodowała dezorganizację w ich funkcjonowaniu.
Brakowało funduszy na utrzymanie podstawowych sekcji i drużyn sportowych często
liczących się w skali kraju. Kluby sportowe znalazły się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej, wystąpiły kłopoty z utrzymaniem bazy sportowej 207. Stabilnym źródłem
finansowania inwestycji sportowych oraz ich modernizacji były wówczas wpływy
z Totalizatora Sportowego, dotacje celowe, nadwyżki budżetowe i czyny społeczne208.
W latach 1976-1980 dotacje z budżetu państwa wynosiły 25-35% ogółu
wydatków na sport. Część klubów całkowite koszty działalności pokrywała z budżetu
terenowego, a w najtrudniejszym okresie korzystała z pomocy: GKKFiS, WRN
i wojewody209.
Według dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu
Wojewódzkiego Mariana Kadziaka, możliwości inwestycyjne Słupska w 1983 roku
były ograniczone. Jedynie dla szesnastu dyscyplin zapewniono bazę sportową i warunki
do prawidłowego funkcjonowania.

204

„Zbliżenia” 1981, nr 19.
„Głos Pomorza” 1980, nr 256.
206
„Głos Pomorza” 1980, nr 228.
207
„Głos Pomorza” 1985, nr 213.
208
A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 28.
209
„Głos Pomorza” 1985, nr 213.
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W 1983 roku łącznie dotacje państwowe przeznaczone na kulturę fizyczną i sport
wynosiły w województwie 52 mln zł, z czego na sport wyczynowy przeznaczono 27
mln210. Na sport szkolny w 1982 roku wydano 4 mln 340 tys., a w 1983 roku
przeznaczono na ten cel 7 mln zł. Dodatkowym obciążeniem finansowym dla klubów
był wzrost cen sprzętu sportowego. Najprostsze wyposażenie drużyny w latach
osiemdziesiątych kosztowało kilka tysięcy zł211.
Jednostką wojewódzką finansującą sport wyczynowy była WFS, która
przydzielała środki poszczególnym związkom i klubom sportowym. W 1985 roku na
dotacje przeznaczono kwotę 37,5 mln zł, natomiast związki i kluby sportowe
przedstawiły preliminarze na 117 mln zł. KS Czarni na utrzymanie obiektów
sportowych otrzymał ok. 3 mln zł, podczas gdy utrzymanie hali treningowej przy ul.
Ogrodowej rocznie kosztowało około 6 mln zł212.
Rozwój klubów sportowych w znacznym stopniu uzależniony był od wielkości
ich dochodów. W komfortowej sytuacji w tym względzie był GKS Gryf, który poza
dotacjami

władz

województwa

regularnie

otrzymywał

znaczące

dotacje

z Gwardyjskiego Pionu Sportowego (dalej: GPS). Oficjalny patronat nad klubem objęła
Szkoła Podoficerska MO im W. Ociepki i Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
(dalej: KWMO). Za sprawą powyższych jednostek klub otrzymywał pomoc przy
organizacji, przeprowadzaniu i zabezpieczaniu spotkań, meczów i innych imprez
sportowych213. Poza tym pomocy finansowej udzielały: Fabryka Maszyn Rolniczych
Famarol i Słupskie Przedsiębiorstwo Turystyczne Przymorze.
Dzięki wsparciu poszczególnych jednostek klub dysponował znacznymi środkami
finansowymi. Stał się jednym z najmocniejszych ośrodków sportu w województwie
i czołowym w kraju. W 1976 roku dochody klubu wynosiły 1 943 tys. zł, a w 1977 roku
4304 tys. zł, zaś w 1978 roku 6084 tys. zł. Znaczący przyrost dochodów spowodowany
był zwiększeniem dotacji z: Wojewódzkiej Federacji Sportu (dalej: WFS), Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej: FRKF), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
(dalej:_MSW). Poza dotacjami państwowymi w latach 1977-1979 klub wypracował
własne środki poprzez: organizację szkoleń i zgrupowań, wynajem obiektów i urządzeń
sportowych oraz działalność zleconą214. Jednak zasadniczą przyczyną wzrostu
210
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212
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213
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przychodów było rozszerzenie i zintensyfikowanie działalności szkoleniowej,
zwłaszcza w najmłodszych kategoriach wiekowych.
W latach 1977-1979 nastąpił bardzo dynamiczny ruch inwestycyjny. Kosztem 14
milionów złotych w czasie 11 miesięcy wybudowano trzy pawilony, w których mieściły
się: hala sportowa do sekcji judo, przychodnia lekarska z gabinetami odnowy
biologicznej, siłownia, warsztaty rzemieślnicze, pomieszczenia dla pracowników
administracji. Ponadto zbudowana została strzelnica sportowa, hala (36x18 m) oraz
hotel dla sportowców na 120 miejsc. Poza tym zmodernizowano Stadion 650-lecia.
Nowo powstałe i wyremontowane obiekty zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt
treningowy215. Poza tym w KS Czarni i GKS Gryf zostały utworzone gabinety lekarskie
wyposażone w sprzęt medyczny, zapewniona była również obsługa medycznorehabilitacyjna. Niestety kryzys gospodarczy w latach osiemdziesiątych XX wieku
przyczynił się do likwidacji tych placówek216.
W latach 1975-1990 znaczące sukcesy odnosiły kluby, które posiadały sponsora
w postaci zakładu pracy. Było to najwygodniejsze źródło finansowania. Poza tym
zawodnicy mogący zagwarantować zdobycie medali, punktów i innych laurów
otrzymywali stypendia fundowane przez wojewodę. Zawodnicy z międzynarodową
klasą mistrzowską otrzymywali w 1990 roku 3,5 mln złotych, z klasę mistrzowską
krajową -2,4 mln natomiast zawodnicy z pierwszą klasą sportową -1,7 mln złotych.
Zawodnicy będący w kadrze Polski A lub B uzyskiwali stypendia wypłacane przez
związki sportowe217.
Zmiany finansowania sportu nastąpiły w 1990 roku, przestał wówczas istnieć
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki. W 1991 roku został zlikwidowany
system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz ciała kolegialne
koordynujące działalność w tym zakresie. Przyczyniło się to do ograniczenia
finansowania sportu. Rozpoczęto realizację zadań zleconych, środki na nie pochodziły
z budżetu, a ich wysokość była ściśle określona218.
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W całym kraju dyskutowano nad nowym modelem finansowania sportu
wyczynowego, szukano rozwiązania, które umożliwiłoby prawidłową pracę klubów
sportowych i pozwalało na rozwój poszczególnych sekcji.
W latach 1975-1976 oddano do użytku zmodernizowaną halę siatkarkom
Czarnych. Następnie ich awans do II ligi i czołówki ekstraklasy przyspieszył
rozbudowę hali przy ul. Mirosławskiego. Nowa sala liczyła 500 miejsc siedzących dla
kibiców. Poza tym bokserzy, podopieczni trenera Aleksego Antkiewicza, otrzymali
doskonale wyposażoną halę treningową przy ul. Westerplatte, która posiadała 2000
miejsc, zaplecze sanitarne i magazynowe219. Wybudowano pawilon sportowy na
stadionie GKF Gryf przy ul. Zielonej oraz otwarty basen w Lęborku i stadion w Ustce
(I_etap).
W 1977 roku województwo posiadało 52 sale typowe i 47 zastępczych.
Próbowano w miarę możliwości prowadzić ruch inwestycyjny. W 1976 roku
wybudowano zielone sale gimnastycznie i ścieżki zdrowia w Gostkowie, Kępicach
i Przechlewie, koszt budowy jednego obiektu wynosił 200 tys. zł.
Poza tym rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Domu Dziecka
w Wierzchowie Człuchowskim oraz sali gimnastycznej przy Zakładzie dla Dzieci
Głuchych w Sławnie. Plan rozbudowy bazy sportowej w latach 1977-1979 obejmował
także obiekty w miejscowościach: Cewice, Człuchów, Damnica, Główczyce, Kępice,
Nowa Wieś Lęborska, Postomino, Potęgowo, Przechlewo, Smołdzino, Tuchomie,
Wicko220. Dodatkowo rozpoczęto modernizację obiektów przy SP nr 2 w Słupsku.
W 1979 zbudowano siłownię w Debrznie i szkolną salę gimnastyczną w Lęborku,
natomiast w 1980 roku ośrodek szkoleniowy na stadionie w Lęborku221.
Dzięki wymienionym inwestycjom w latach 1975-1980 w województwie
słupskim nastąpił wzrost liczby sal sportowo-gimnastycznych o wymiarach 10,5x21
i 18x36m o 53,8%, przystani wodnych o 85,7%, kortów tenisowych o 55,5%.
Procentowo liczba boisk do piłki nożnej wzrosła o 27,4%, kąpielisk o 27,2%, bieżni
okólnych o 18,1%. Pomimo poprawy warunków do uprawiania sportu, ciągle
brakowało stadionów i boisk sportowych z widownią do 3 tys. miejsc, pływalni krytych,
natomiast liczba pływalni na wodach naturalnych zmalała o 50%222. Walory turystyczne
miasta i jego okolic zachęcały do letniego wypoczynku. Dlatego też władze Słupska
219
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szukały sposobu na rozbudowę bazy sportowej, która zapewni możliwości uprawiania
sportu mieszkańcom i turystom spędzającym wakacje w województwie. Latem na
koloniach przebywały w Słupsku dzieci pracowników huty Florian w Świętochłowicach, dlatego zakład ten wspierał finansowo budowę sali sportowej w SP nr 11.
Podczas roku szkolnego służyła ona uczniom szkoły, natomiast w czasie wakacji
dzieciom pracowników huty223.
Sytuacja polityczno-gospodarcza spowodowała w latach osiemdziesiątych regres
w ruchu inwestycyjnym. Wpłynęło to niekorzystnie na rozwój sportu, gdyż jednym
z głównych czynników wpływających na rozwój kultury fizycznej było posiadanie
odpowiednich obiektów i urządzeń sportowych czyli baza materialna. Stan ilościowy
poszczególnych obiektów bowiem powinien gwarantować rozwój powszechnego
wychowania fizycznego i sportu kwalifikowanego, stan jakościowy tych obiektów
powinien natomiast spełniać wymogi zapewniające pełny proces szkolenia sportowego
oraz warunki higieniczno-zdrowotne dla uprawiających wychowanie fizyczne i sport224.
Kryzys gospodarczy w latach osiemdziesiątych spowodował poważny regres
w ruchu inwestycyjnym. Przewodniczący GKKFiS M. Renke przemawiając w czasie
Sejmiku Kultury Fizycznej w czerwcu 1981 roku stwierdził, że w wyniku określonej
sytuacji społeczno-politycznej i kryzysu gospodarczego poważne problemy przeżywają
przede wszystkim kluby sportowe, zwłaszcza tzw. związkowe. Zahamowany został
dopływ środków finansowych z zakładów pracy i związków zawodowych na pracę sekcji
klubowych, wystąpiły kłopoty z utrzymaniem bazy. /…/ dlatego też w porozumieniu
z Komisją Planowania i Ministerstwem Finansów umożliwiono przejmowanie obiektów
sportowych przez władze administracyjne, gwarantując odpowiednie środki na ich
utrzymanie i etaty pracownicze. Według danych w GKKFiS w latach 1981-1983
przejętych zostało w ten sposób kilkadziesiąt obiektów225.
Największym, a zarazem jednym z najładniejszych w kraju obiektem sportowym
w Słupsku, był Stadion 650-lecia przy ul. Madalińskiego226. W 1974 roku został
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przeprowadzony remont stadionu, który zakończono w dwóch etapach 227. Czyniono
wszelkie starania, aby pierwszy etap remontu został zakończony przed meczem
reprezentacji Polski i Libii, w sierpniu 1979 roku. W wyniku modernizacji zostały
rozbudowane obiekty stadionu. Powstał pawilon sportowo–administracyjny, w którym
znajdowała się hala judo z dwoma matami, siłownia, sauna, gabinety odnowy
biologicznej, fizykoterapii, lekarski i stomatologiczny, pomieszczenia dla administracji
klubu, szatnia i kawiarnia. Poza tym zbudowano budynek służący do obsługi imprez
sportowych oraz pomieszczenia gospodarcze. W 1983 roku została położona torpolowa
bieżnia, na której ustanowiono 6 rekordów Polski.
Był to olbrzymi obiekt sportowy, posiadał blisko 19 tys. miejsc siedzących oraz
dodatkowe kilka tysięcy stojących, umożliwiała to niewypełniona siedziskami część
wałów żwirowni. Stadion był jednak za duży w stosunku do potrzeb mieszkańców
miasta, które w tamtym okresie liczyło około 95 tys. mieszkańców. W okresie ostatnich
30 lat dwukrotnie na stadionie zostały zajęte wszystkie miejsca. Miało to miejsce
w 1979 roku podczas meczu Polska-Libia oraz w 1984 roku również podczas spotkania
piłkarskiego Polska-Turcja.
W styczniu 1980 roku zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska stadion został
przekazany w zarządzanie klubowi sportowemu Gryf. Dzięki temu Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Totalizator Sportowy przeznaczyły środki na kolejne etapy rozbudowy
stadionu oraz bieżącą konserwacje stanu istniejącego. Drugi etap remontu zakończono
we wrześniu 1984 roku przed I Młodzieżowymi Mistrzostwami Polski w Lekkiej
Atletyce228. Plany przewidywały zwiększenie liczby miejsc siedzących do 40 tys. oraz
rozbudowę o kompleks urządzeń sportowych, halę widowiskowo-sportową oraz bieżnię
lekkoatletyczną ze sztuczną nawierzchnią229.
W latach 1983–1988 została zakończona budowa budynku wielofunkcyjnego.
Znajdowały się w nim sanitariaty, pralnia, hotel dla zawodników, pomieszczenia
socjalne dla pracowników klubu, pracownia poligraficzna oraz pomieszczenia
magazynowe. W 1990 roku powtórnie położono nawierzchnię torpolową, a środki

trybu życia. W.K. Skrzypiec: Otwarcie stadionu im. Hindenburga w Słupsku w 1926 roku. [w:] „Nasze
Pomorze” 2005, nr 7 – rocznik Muzeum Pomorza Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, s. 198.
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w wysokości 2,3 miliarda złotych uzyskano na ten cel z Komitetu do Spraw Młodzieży i
Kultury Fizycznej230.
Fot. 4. Stadion 650-lecia w Słupsku

Źródło: www.slupsk.pl.

Rozbudowę bazy sportowej w województwie słupskim w latach siedemdziesiątych inicjował i aktywnie w niej uczestniczył przybyły z Koszalina ppłk. Zygmunt
Wołowski, prezes KS Gryf. Sprzyjały temu sukcesy zawodników KS Gryf.
W październiku 1980 roku m.in. dzięki jego działaniom, oddano do użytku hotel przy
ul. E. Orzeszkowej, liczył on 75 miejsc. W latach następnych kontynuowano rozbudowę
obiektu. Ostatecznie cykl inwestycyjny został zamknięty w marcu 1983 roku. Oddano
wówczas do użytku halę do gier sportowych 36x18m, a nad nią strzelnicę
pneumatyczną na 32 stanowiska oraz strzelnicę do broni szybkiej 231. Poza tym w 1983
roku powstała hala sportowo-widowiskowa Gryfia oraz wykonano ścieżki zdrowia
z zestawem przyrządów do ćwiczeń w Lasku Północnym i Południowym. Poza
inwestycjami w Słupsku rozbudowywano obiekty na terenie województwa. W 1981
została zbudowana hala sportowa wraz z hotelem w Miastku oraz sztuczne lodowisko,
korty tenisowe i zespół obiektów sportowych w Lęborku. Poza tym w Przechlewie
powstał stadion sportowy232.
Ważnym elementem słupskiej bazy rekreacyjno-sportowej był Park Kultury
i Wypoczynku nazywany Zielonymi płucami miasta. Kompleks był bardzo atrakcyjny
230
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232
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z powodu swojego położenia. Park zlokalizowany był na obrzeżach miasta z dala od
hałasu w niedużej odległości od Lasku Północnego. Przez jego obszar przepływa rzeka
Słupia. Główne koryto rzeki oraz tzw. Kanał Młyński tworzyły Wyspę Spichrzów, na
której latem odbywały się widowiska plenerowe.
Pomimo zrealizowania znacznej części planów inwestycyjnych władze ciągle
szukały sposobów na zapewnienie mieszkańcom jak największej liczby obiektów
sportowych. Dlatego też problemy słupskiego sportu, a dokładniej kultury fizycznej
i turystyki, w 1983 roku zostały poruszone na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej
w Słupsku. Stwierdzono, że działania mające na celu zapewnienie sportowcom
wyczynowym jak najlepszej bazy przyczyniły się do zaniedbania w tym względzie
masowej i szkolnej kultury fizycznej. W ciągu 7 lat powstały jedynie dwa
ogólnodostępne obiekty, zespół kortów w Parku Kultury i Wypoczynku oraz pływalnie
w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zgodnie ze wskaźnikami opracowanymi przez
GKKFiS

w mieście

brakowało

4 sal

ogólnodostępnych,

8

szkolnych sal

gimnastycznych, dwóch otwartych basenów, sztucznego lodowiska i sali sportowej
36x18m233.
Tabela 7. Liczba mieszkańców w Słupsku przypadających na jeden obiekt
w latach 1975-1979
Rodzaj obiektu

Lata
1975

1977

1979

Stadiony

50857,1

52142,8

53261,8

Boiska z widowniami do 3 tys. miejsc

20941,1

21470,5

21931,3

Boiska do piłki nożnej

5741,9

5140,8

4719,4

Sale gimnastyczne o wymiarach 21x10,5 do 36x18m

27384,6

21470,5

18641,6

Sale gimnastyczne o wymiarach do 21x10,5m

7739,1

7765,9

8118,9

Pływalnie na wodach naturalnych

44500,0

91250,0

93208,2

Pływalnie otwarte sztuczne

178000

121666,6

120427,6

°

364900,0

365353,0

50857,1

33181,1

28679,0

Pływalnie kryte
Przystanie

Źródło: J. Krzysztofowicz: Rocznik Słupski 1981, s. 20. Niestety nie uzyskano danych dotyczących
kolejnych lat.
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Spowodowało to, że kluby sportowe próbowały we własnym zakresie polepszyć
warunki treningowe. MZKS Czarni wykonał prace remontowe-modernizujące halę przy
ul. Ogrodowej i stadionu przy ul. Krzywoustego, obiektów należących do klubu.
W obiekcie przy ul. Ogrodowej powstał terenowy ośrodek bokserski. Poza tym w 1981
roku przy ul. Grottgera zaadoptowano hangar byłego aeroklubu na potrzeby piłki
siatkowej. Mieściło się tam również zaplecze socjalne i administracja klubu Czarni.
Poza tym klub sportowy Piast w Parku Kultury i Wypoczynku w 1984 roku wybudował
halę do zapasów typu Pilawa234.
Na podstawie danych z tabeli zaobserwowano, że w 1979 roku przypadała
największa liczba mieszkańców na jeden obiekt sportowy. W związku z tym można
stwierdzić, że baza sportowa w latach 1975-1979 nie była rozbudowywana
proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
Brak bazy sportowej stanowił również istotny problem dla szkół. W latach
osiemdziesiątych ciągle brakowało szkolnych sal gimnastycznych. W województwie
słupskim szkoły posiadały 61 sal gimnastycznych i 32 sale zastępcze. Ponadto do
dyspozycji szkół było 29 boisk do piłki nożnej i do piłki ręcznej, 65 do koszykówki
i 137 do piłki siatkowej. Zaledwie 2 ośrodki szkolne posiadały boiska z pełnowymiarową bieżnią235.
Sytuacja w tym względzie poprawiła się pod koniec lat osiemdziesiątych,
uaktywnił się wówczas ruch inwestycyjny. W ramach czynów społecznych w Słupsku
wybudowano małe sale gimnastyczne przy SP nr 11, SP nr 15, duże sale przy SP nr 2,
SP nr 14 i SP nr 16236. Należy podkreślić, iż w 1990 roku SP nr 16 w Słupsku otrzymała
status szkoły sportowej. Dysponowała 2 halami sportowymi, 1 salą gimnastyczną, 1
salą do nauki tańca, 5 boiskami (m.in.: boiskiem do piłki ręcznej), bieżnią
lekkoatletyczną wraz z urządzeniami, siłownią237. W SP nr 17 i SP nr 18 również
rozbudowano kompleksy sportowe. Powstała także sala do gimnastyki korekcyjnej przy
SP nr 11 oraz hala sportowa przy Zespole Szkół Zawodowych. Niestety w tym czasie
znacznie pogorszył się stan techniczny wielu sal i urządzeń sportowych już
istniejących238. W celu zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej poza
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zajęciami szkolnymi w różnych punktach miasta oddano również do użytku place do
gier i zabaw, boiska do mini piłki siatkowej i koszykówki oraz boiska do gier przy
niektórych zakładach pracy i przystań kajakową239.
Istotną rolę w zarządzaniu obiektami sportowymi w poszczególnych miastach
województwa miały Ośrodki Sportu Turystyki i Rekreacji (dalej: OSTiR). Słupski
OSTiR powołany został uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Słupsku 6 grudnia 1973 roku. Działalność rozpoczął
z dniem 1 stycznia 1974 roku. Kompleks obiektów sportowych w Słupsku został
utworzony ze względu na potrzeby mieszkańców i przebywających na tym terenie
turystów. Pierwsza siedziba ośrodka znajdowała się przy ul. Wojska Polskiego 48
w Słupsku. W tym czasie bazę materialną stanowiły: hotel Nord biuro zakwaterowań
w Ustce, Stadion 650-lecia, otwarta pływalnia w Słupsku, ośrodki przywodne w Ustce
i Rowach. W listopadzie 1974 r. w wyniku reorganizacji SOSTiW został przekształcony
w Słupski Ośrodek Sportu i Wypoczynku (dalej: SOSiW). Następnie na podstawie
zarządzenia z dnia 12 czerwca 1975 roku w sprawie ośrodków rekreacji i sportu
wojewoda słupski z dniem 01 lipca 1975 roku przekształcił SOSiW w Słupski Ośrodek
Sportu i Rekreacji (dalej: SOSiR)240.
Ośrodek był zakładem budżetowym podlegającym wojewodzie słupskiemu.
Bezpośredni nadzór nad ośrodkiem sprawował w tym czasie dyrektor Wydziału Kultury
Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku. Do obowiązków
wynikających ze statutu SOSiR-u należało zarządzanie obiektami znajdującymi się
w jego administracji oraz ich zagospodarowanie, organizacja i obsługa imprez
o charakterze masowym oraz świadczenie usług z zakresu sportu i rekreacji.
W roku 1975 oddano do użytku jedną część nowo wybudowanej pływalni krytej
w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 99. Posiadała ona dwie niecki, główną o wymiarach
25x12,5 m i głębokości od 1 m do 4 m (jednorazowo mogło z niej korzystać do 45
osób). Pływalnię ostatecznie oddano do użytku w 1982 roku jako obiekt Słupskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji241. Poza wejściami indywidualnymi na basen odbywały się
obowiązkowe zajęcia nauki pływania dla klas I i IV szkół podstawowych, treningi
klubów pływackich, zajęcia szkół średnich, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej oraz
grup specjalnych: straży pożarnej, policji, płetwonurków i ratowników WOPR242. Mała
239
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niecka potocznie zwana brodzikiem o wymiarach 6x12m i głębokości od 0,7 m do 1m
(jednorazowo mogło z niej korzystać do 15 osób) służyła do prowadzenia podstawowej
nauki pływania i zajęć rekreacyjnych243. Po 1976 roku SOSiR został podporządkowany
Prezydentowi Miasta Słupska, wówczas zmieniły się plany w zarządzaniu obiektami.
Z racji powstania OSiR-u w Ustce został mu przekazany ośrodek przywodny
w Rowach244.
Sytuacja bazowa SOSiR-u poprawiła się w momencie oddania do użytku hali
widowiskowo-sportowej Gryfia o wymiarach 42x22 m z 1700 miejscami siedzącymi,
sceną, szatnią, sauną, siłownią i gabinetami fizykoterapeutycznymi. W lipcu 1982 roku
nastąpiło jej uroczyste otwarcie, które zostało zainaugurowane meczem bokserskim
Polska – Finlandia. Główną część hali zajmowała pełnowymiarowa arena (42 x 21,5 m)
przystosowana do rozgrywania spotkań sportowych (koszykówki, piłki nożnej, piłki
ręcznej, badmintona, tenisa, skoku wzwyż, boksu, itp.) oraz targów (na wyposażeniu
dostępna była własna zabudowa), koncertów i widowisk, itp.245. Kolejny etap
rozbudowy kompleksu zakładał powstanie hotelu na 120 miejsc z infrastrukturą boisk
i parkingów. Niestety z powodu braku środków finansowych do 1998 roku projekt nie
został zrealizowany.
Pomimo zawirowań ekonomiczno-politycznych hala-pływalnia funkcjonowały
prawidłowo, natomiast pływalnia odkryta w Parku Kultury i Wypoczynku na skutek
słabej rentowności w 1980 roku została zamknięta. W tym samym czasie powstała
koncepcja budowy sztucznego lodowiska, które oddano do użytku w 1985 roku.
Rozbudowano również kompleks kortów tenisowych, a w 1989 roku przystań kajakową
wraz z zapleczem. Obiekty znajdujące się na terenie PKiW na podstawie ustaleń
Zarządu Miasta Słupska z dnia 4 listopada 1993 roku, w latach 1993-1995 zostały
wydzierżawione spółce z o.o. Dolina Słupi. Po zakończeniu dzierżawy zdewastowane
obiekty przekazano w zarządzanie SOSiR, który zarządzał największymi obiektami
sportowo-rekreacyjnymi w Słupsku246. Należały do nich: pływalnia kryta, Stadion 650lecia,

hala

widowiskowa

Gryfia,

biologicznej oraz obiekty w PKiW

247

kompleks

pływalnia-hala-centrum

odnowy

.
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Fot. 5. Pływalnia kryta Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Źródło: A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995. Słupsk 1996.

Kolejny Ośrodek Sportu i Rekreacji na terenie województwa słupskiego został
utworzony w 1976 roku w Ustce jako Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Liczba obiektów, którymi zarządzał OSiR zmieniała się w poszczególnych latach.
W 1998 roku do ośrodka należały: kompleks obiektów do piłki siatkowej, 3 otwarte
boiska do koszykówki, asfaltowe boisko do piłki ręcznej, trawiaste boisko do piłki
nożnej, korty do tenisa ziemnego-odpłatne, plac zabaw dla dzieci, pole biwakowe, hala
sportowa 24x12m o nawierzchni syntetycznej (przebudowana z kotłowni), podczas
zimy lodowisko oraz ośrodek przywodny: kosze plecione, leżaki, sprzęt ratowniczy
(łódź ratunkowa, motorówka, wieża ratownicza, nagłośnienie), który został w znacznym
stopniu zniszczony przez sztorm w 1989 roku.
W latach 1986-1989 OSiR dodatkowo zarządzał ośrodkami przywodnymi
i płatnymi plażami w Rowach i w Poddębiu. W 1990 roku nastąpiło rozdzielenie miasta
i gminy Ustka, zmieniła się również nazwa ośrodka na Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji (dalej: MOSiR) w Ustce248. Ośrodek zajmował się również organizacją
imprez sportowo-rekreacyjnych.
Do większych imprez przygotowywanych cyklicznie należały: Halowy Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Ustki, Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
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Przewodniczącego Rady Miasta Ustki oraz Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów
o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce249.
Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządzał również obiektami w Miastku. W latach
1974–1975 pod kierownictwem Lecha Warsińskiego prowadził działalność jako
Powiatowy Ośrodek Wychowania Fizycznego następnie nazwa została zmieniona na
Powiatowy Ośrodek Kultury Fizycznej i Turystyki, dyrektorem jednostki został Jerzy
Pereniec. W roku 1990 kolejny raz została zmieniona nazwa ośrodka na Ośrodek
Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który zarządzał:
pełnowymiarową halą sportową z boiskami do piłki siatkowej, koszykówki, badmintona
z widownią na 400 miejsc siedzących, (budowę hali rozpoczęto w 1969 roku a oddano
do użytku w 1979 roku), dwoma kortami tenisowymi z nawierzchnia mineralną,
stadionem piłkarsko-lekkoatletycznym, kąpieliskiem strzeżonym nad jeziorem Lednik.
Poza tym w centrum miasta znajdował się należący do ośrodka kompleks sportowy
z boiskiem do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki. Organizowano tu festyny
i imprezy sportowe dla mieszkańców.
Od 1998 roku MOSiR zarządzał również: domem wycieczkowym – Dom
Sportowca, domkiem drewnianym – Dom Piłkarza (szatnie), salą sportową boiskiem
do piłki nożnej, boiskiem treningowym, dwoma boiskami do tenisa ziemnego i również
dwoma do koszykówki, boiskiem do piłki ręcznej, placem zabaw (wiata drewniana,
scena Leśna), sześcioma domkami campingowymi oraz stołówką.
W 1975 roku został utworzony MOSiR w Bytowie, dyrektorami ośrodka byli
kolejno w latach: 1975-1976 Ryszard Dębski, 1976-1991 Jerzy Zaniewski, 1991-1998
Andrzej Doleciński. Działalność ośrodka ukierunkowana była na prowadzenie ośrodka
wczasowego nad jeziorem Jeleń, w którym znajdowały się: stołówka, osiem domków
campingowych murowanych i osiem drewnianych, hangar na kajaki, bosmanka, pole
namiotowe oraz boisko do gier. W Lęborku OSiR powstał w roku 1976, funkcje
dyrektora pełnili kolejno w latach: 1975-1978 Jerzy Wójcik, 1978-1984 Jadwiga
Kolasa, 1984-1990 Roman Królik, 1990-1993 Kazimiera Drozd250. Lęborski OSiR
zarządzał: stadionem miejskim, kortami tenisowymi, lodowiskiem zimą, które
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funkcjonowało na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, basem odkrytym
(działał w latach osiemdziesiątych, następnie w jego niecce utworzono skate park)251.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lęborku przestał istnieć na skutek Uchwał Nr
XXIX-340/93 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 7 lipca 1993 roku w sprawie
postawienia w stan likwidacji jednostki organizacyjnej, która brzmiała: Z dniem
31.12.1993r. likwiduje się zakład budżetowy - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lęborku252.
W Człuchowie OSiR został utworzony w 1975 roku na skutek zarządzenia
naczelnika miasta. Głównym zadaniem ośrodka było organizowanie życia sportowego
oraz rekreacji w mieście a także opieka nad obiektami sportowymi i wypoczynkowymi.
OSiR aktywnie współpracował ze szkołami, klubami sportowymi i zakładami pracy253.
Znaczący wpływ na rozwój pracy ośrodka miało w 1982 roku objęcie stanowiska
dyrektora przez Mieczysława Modrzejewskiego. Dzięki jego działaniom, pracy
i pomysłowości człuchowski OSiR stał się jednym z największych w kraju.
W

zarządzaniu

ośrodka

znajdowały

się:

hala

sportowa(18x24m),

stadion

lekkoatletyczno-piłkarski, tory łucznicze, siłownia, korty tenisowe i amfiteatr. Obiekty
te bezpłatnie udostępniano młodzieży.
Poza tym OSiR zarządzał również ośrodkiem wczasowym nad jeziorem
Rychnowskim. Baza noclegowa ośrodka liczyła 100 miejsc. Ośrodek dysponował plażą
strzeżoną, pomostem dla żeglarzy i wioślarzy, wieżą ratowniczą oraz wypożyczalnią
sprzętu pływającego. Na terenie ośrodka mieściła się restauracja i camping zrzeszony
w Polskiej Federacji Campingi i Caravaningu (liczył 0,5 tys. miejsc noclegowych).
W 1997 i 1998 roku człuchowski Camping uzyskał tytuł Minister wśród 300 polskich
campingów. Dzięki temu był rekomendowany przez Federacje w całej Europie. Wśród
imprez organizowanych przez OSiR największą popularnością cieszyły się turnieje
plażowej siatkówki i tenisa. W 1998 roku człuchowski OSiR zatrudniał 11 osób. Budżet
OSiR-u wynosił 500 tys. złotych, z tego na rozwój przedsiębiorstwa wypracowano
dochód, który wynosił 200 tys. złotych254.
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Tabela 8. Stan bazy sportowej na terenie województwa słupskiego
w latach 1975-1979
Wyszczególnienie

1975

1976

1977

1978

1979

Stadiony

7

7

7

7

7

Boiska sportowe z widownią do 3 tys. miejsc

17

17

17

17

17

Boiska do gier wielkich

62

62

71

79

79

Sale gimnastyczno-sportowe

13

13

48

45

45

Sale gimnastyczne

46

46

-

6

-

-

-

-

6

-

Kąpieliska

33

33

41

45

42

Pływalnie: na wodach naturalnych

8

8

4

3

4

Pływalnie sztuczne: - otwarte

2

3

3

4

3

-

-

1

1

1

7

-

11

13

13

Lodowiska sztuczne zamrażane

- zamknięte
Przystanie

Źródło: Rocznik statystyczny województwa słupskiego 1980.

Tabela 9. Stan bazy sportowej na terenie województwa słupskiego
w latach 1975-1998
1975

1980

1985

1990

1995

1998

7

7

7

7

7

7

17

17

21

22

22

22

Boiska do gier wielkich

62

62

71

79

79

89

Sale gimnastyczno-sportowe

13

13

25

30

34

36

-

-

-

2

2

2

Kąpieliska

33

33

41

45

42

42

Pływalnie: na wodach naturalnych

8

8

4

3

4

4

Pływalnie sztuczne: - otwarte

2

3

3

4

3

1

-

-

1

1

1

2

7

-

11

13

13

15

WYSZCZEGÓLNIENIE
Stadiony
Boiska sportowe z widownią do 3 tys.
miejsc

Lodowiska sztuczne zamrażane

- zamknięte
Przystanie

Źródło: Rocznik statystyczny województwa słupskiego 1980. Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek
1985-1988, dane statystyczne. Kultura fizyczna w latach 1990-1999. – GUS.

Z powyższych danych wynika, że liczba obiektów sportowych zwiększyła się w latach
dziewięćdziesiątych. Przykładowo w roku 1975 istniało 62 boisk do gier wielkich, a
w 1998 – 1989, w 1975 istniało 13 sal gimnastyczno-sportowych, a w 1998 – 36.
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4. Kadra sportowa (trenerzy, instruktorzy, nauczyciele i działacze)
Liczba kadry instruktorskiej w województwie słupskim była w 1975 roku
niewystarczająca w stosunku do potrzeb. W 1980 roku na jednego instruktora
przypadało 3 razy więcej sportowców niż przeciętnie w kraju. Wynikało to głównie
z popularności piłki nożnej i braku szkoleniowców w województwie. Powstawały nowe
zespoły piłkarzy, czyli wzrastała liczba ćwiczących, przy niedoborach kadrowych, przez
co wskaźnik liczby ćwiczących przypadający na jednego szkoleniowca był zawyżony,
pomimo że pozostałe dyscypliny dysponowały dostateczną liczbą kadry szkoleniowej.
Procent szkoleniowców zatrudnionych na pełnym etacie w stosunku do ogółu
pracujących w 1977 roku wynosił 33,7%, w 1979 roku 35,7%, a w 1980 roku 26,2%.
Zmniejszenie

tego

wskaźnika

obniżało

skuteczność

działań

dydaktycznych

i wychowawczych. Zaistniała sytuacja wynikała z kłopotów finansowych klubów
i niskich stawek wynagrodzenia za pracę instruktorską255.
W 1984 roku na podstawie prowadzonych dzienników zajęć dokonano oceny
pracy trenerów. Tygodniowy wymiar czasu pracy w pełnym wymiarze wynosił 36
godzin, składał się z 24 godzin zajęć dydaktycznych oraz 12 godzin zajęć
organizacyjno-wychowawczych. Godzina zajęć dydaktycznych wynosiła 45 minut,
a godzina zajęć organizacyjno-wychowawczych 60 min. Do zajęć dydaktycznych
należały: treningi, zawody sportowe, wykłady, ćwiczenia hospitacyjne. Natomiast
zajęcia organizacyjno-wychowawcze to: przygotowanie zajęć i pomocy dydaktycznych,
sprzętu i urządzeń, obserwacja zawodów, współpraca z lekarzami, zasięganie opinii
szkoły o postępach w nauce zawodników oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
Po kontroli okazało się, że trenerzy zamiast dążyć do podnoszenia umiejętności swoich
podopiecznych

dążyli

do

powiększania

swojego

uposażenia

kosztem

pracy

merytoryczno-szkoleniowej256.
W dniu 3 lipca 1984 roku Sejm PRL przyjął Ustawę O kulturze fizycznej, która
miała wprowadzić do 1990 roku 5 godzin zajęć kultury fizycznej, obowiązkowych
i nieobowiązkowych w tygodniu. Przyczyniło się to do intensyfikacji szkolenia
i doszkalania nauczycieli na kursach specjalistycznych257. W 1985 roku w szkołach
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województwa słupskiego pracowało 100 nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji,
w tym około 33% nauczycieli nie posiadało kwalifikacji specjalistycznych258.
Wśród nauczycieli wychowania fizycznego szczególnie zasłużonych dla
słupskiego sportu na wyróżnienie zasługuje Jan Steć. Był pracownikiem m.in w SP nr 3,
w której dzięki jego pomysłowości rozbudowano bazę i urządzenia sportowe. W roku
1976 był pomysłodawcą tworzenia klas sportowych. W latach 1963-1977 pełnił funkcję
metodyka wychowania fizycznego w ognisku metodycznym. W latach 1980-1991
pracował jako metodyk wychowania fizycznego w słupskim Oddziale Doskonalenia
Nauczycieli przy Kuratorium Oświaty i Wychowania259. Wśród nauczycieli entuzjastów
na wyróżnienie zasługują również nauczyciele: Zygmunt Lisiecki - dyrektor Liceum
Pedagogicznego w Lęborku - od 1961 roku sędzia międzynarodowy w lekkoatletyce
i łyżwiarstwie szybkim oraz Bolesław Bykowski - nauczyciel wychowania fizycznego
w Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku260.
Sukcesy sportowe uzyskane w województwie słupskim w latach 1975-98 były
zasługą zawodników prowadzonych przez liczną grupę szkoleniowców:
-w boksie aktywnie działał Aleksy Antkiewicz, Jerzy Gulbiński,
-w kolarstwie Euzebiusz Marciniak,
-w lekkiej atletyce: Edward Antczak, Zenon Bartoś, Ewa Grecka, Leszek Górny,
Ryszard Ksieniewicz, Janusza Rolbiecki, Wojciech Wojgienic, Bogdan Zakrzewski,
-w piłce nożnej: Jerzy Chomicki, Jan Jaśkiewicz, Janusz Jaremczak, Henryk
Matuszewski, Józef Polkowski, Zbigniew Porębiak, Józef Przysiaźnik, Tadeusz
Spionek, Tadeusz Wanat,
-w strzelectwie: Ryszard Sarnacki, Zenon Szewczyk,
-w tenisie stołowym Zygmunt Kulasek,
-w judo: Wiesław Hałaburda, Jerzy Leś, Kazimierz Kołodziejski,
-w łucznictwie Jan Mazur261.
Na rzecz popularyzacji poszczególnych dyscyplin sportowych pracowali
zawodnicy, trenerzy i sympatycy sportu. W badmintonie była to Kamila Augustyn,
wielokrotna mistrzyni Polski. Szkolenie Kamili Augustyn prowadziła Klaudia
Majorowa, która wcześniej była zawodniczką i trenerką w dawnym Związku
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Radzieckim. Natomiast twórcą badmintona w Słupsku był Krzysztof Eglander, trener,
który przyczynił się do licznych sukcesów w tej dyscyplinie.
W popularyzacji słupskiego boksu znaczne osiągnięcia miał Aleksy Antkiewicz,
brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Po zdobyciu uprawnień został
trenerem. W 1976 roku pod jego kierunkiem bokserzy KS Czarni awansowali do II
ligi262.
Kolejnym zawodnikiem i trenerem, którego sukcesy rozsławiły słupski boks, był
Kazimierz Adach – medalista olimpijski. Przez wiele lat wygrywał plebiscyty na
najlepszego sportowca województwa słupskiego, był laureatem Srebrnych Rękawic
Przeglądu Sportowego. Kazimierz Adach ukończył wydział geografii na Wyższej
Szkole Pedagogicznej z tytułem magistra. Przez kilka lat walczył w Niemczech, po
powrocie do Słupska objął funkcje trenera w KS Czarni. Po przemianach w latach
dziewięćdziesiątych objął funkcję prezesa reaktywowanego klubu pięściarzy Czarni263.
Skutecznym szkoleniowcem słupskich bokserów był Tadeusz Rynkowski, który
prowadził szkolenia w KKS Kolejarz i WCMO Gwardia Słupsk. Wychował wielu
świetnych pięściarzy264. Edmund Włodkowski to kolejna sława słupskiego boksu. Był
zawodnikiem a następnie trenerem KS Czarni265.
Trenerem, który wniósł ogrom pracy w rozwój słupskiego boksu, był Henryk
Kosmęda. Nie uprawiał czynnie sportu, ale po studiach pracował w KS Czarni, w sekcji
boksu i piłki siatkowej. W 1980 roku Henryk Kosmęda zdobył uprawnienia
sędziowskie w boksie. Nigdy nie walczył w ringu, ale zawsze pasjonował się
pięściarstwem. Po kilku latach został kierownikiem sekcji bokserskiej, w której
walczyli: Kazimierz Adach, Cezary Banasiak, Jan Dydak, Sławomir Forsztek, Tomasz
Krupiński, Dariusz Michalczewski, Marek Pałucki, Henryk Sienkiewicz, Andrzej
Zaniewicz. W latach 1985-1987 był dyrektorem KS Czarni, w roku 1987 zrezygnował
z funkcji i został sędzią AIB, a trzy lata później międzynarodowym sędzią w boksie.
W 1994 roku został wiceprezesem Klubu Sportowego Czarni, prowadził sprawy
dotyczące sekcji boksu. Był również wiceprezesem Okręgowego Związku Bokserskiego
w Gdańsku266.
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Judo rozsławił w Słupsku Wiesław Hałaburda, który w 1975 roku rozpoczął pracę
trenerską w KS Gryf. Poza tym wśród zawodniczek judo wyróżnić należy Bogusławę
Olechnowicz, natomiast wśród trenerów: Kazimierza Kołodziejskiego – koordynatora,
Jerzego Lesia, Jerzego Weranda, Kazimierza Fursewicza, Irenę Waszkinel267 oraz
Ireneusza Górczyńskiego, Ryszarda Kitę i Henryka Poborskiego268.
W latach siedemdziesiątych w Słupsku popularność zdobyła koszykówka. Na
rzecz popularyzacji tej dyscypliny pracowali trenerzy: Krzysztof Cieślak, Henryk
Haber, Jarosław Gurtal, jednak na szczególne wyróżnienie zasłużył Mirosław Lisztwan.
W 1983 roku rozpoczął on pracę z zespołem koszykarzy w Słupsku, którzy wywalczyli
awans do II ligi269.
Słupskie kolarstwo rozsławił Czesław Lang - światowej sławy kolarz z Bytowa270,
który w 1995 roku został dyrektorem Tour de Pologne. W 1997 roku za organizację tej
imprezy otrzymał tytuł Promotora Sportu Polskiego271. Wśród trenerów kolarstwa
wyróżnić należy Euzebiusza Marciniaka.
Kajakarstwo w Człuchowie rozwijał Jerzy Opara. Wyszkolił on wielu
zawodników, wśród nich Tomasza Sułkowskiego, który rozpoczął szkolenie w 1992
roku w Piaście Człuchów. Po dwóch latach intensywnej pracy zdobywał czołowe
miejsca na zawodach krajowych i międzynarodowych272.
Wśród trenerów lekkiej atletyki wyróżnić należy: Edwarda Antczaka, Zenona
Bartosia,

Ewę

Grecką,

Leszka

Górnego,

Ryszarda

Ksieniewicza,

Ryszarda

Orłowskiego, Janusza Rolbieckiego, Wojciecha Wojgienicę, Bogdana Zakrzewskiego.
W historii słupskiej lekkoatletyki szczególne osiągnięcia uzyskał dziesięcioboista
Ryszard Ksieniewicz273. wielokrotny mistrz Polski, zawodnik znany w Europie. Po
zakończeniu kariery Ryszard Ksieniewicz startował w Mistrzostwach Polski
weteranów274. Kolejną sławą słupskiej lekkoatletyki był Janusz Rolbiecki, startował
w czwórboju, biegach przełajowych i z przeszkodami. Jego wychowanek Jan Huruk
startował w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie275. Wśród zasłużonych zawodników
lekkiej atletyki znalazła się również Agnieszka Pogroszewska, która trenowała rzut
267
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młotem w KS Jantar Ustka. Jej trenerem był Henryk Michalski, twórca sekcji
lekkoatletycznej w KS Jantar Ustka276.
Szczególnie popularną dyscypliną w Słupsku była piłka siatkowa. Zasługi na
rzecz rozwoju i popularyzacji tej dyscypliny miała wyjątkowo utalentowana
zawodniczka Danuta Hałaburda. Po zakończeniu kariery sportowej Danuta Hałaburda
pracowała w SP nr 18 jako nauczycielka wychowania fizycznego. Przewodniczyła
Komisji Oświaty i Sportu, kierowała komisją Polityki Gospodarczej Budżetu
i Ograniczenia Bezrobocia. Z okazji 50-lecia słupskiego sportu Prezydent RP
udekorował Danutę Hałaburdę Złotym Krzyżem Zasługi277. Kolejną postacią słupskiej
siatkówki był Zenon Cieślak, który do 1975 roku prowadził szkolenia siatkarek w KS
Czarni278. W 1975 roku na jego miejsce został zatrudniony Zygmunt Krzyżanowski wybitny szkoleniowiec, który doprowadził zespół siatkarek do szczytowej formy279.
Wśród dyscyplin odnoszących sukcesy należy wyróżnić strzelectwo. Trenerami,
którzy pracowali nad rozwojem tej dyscypliny, byli: Andrzej Grzeszczak, Ryszard
Sarmacki, Zenon Szewczyk, Mirosław Mendelewski, Tadeusz Sadowski. Największe
sukcesy odnosił Julian Lis, zawodnik klasy międzynarodowej280. Wyniki sportowe
słupskiego sportu to nie tylko praca zawodników i terenów. W dużej mierze przyczyniła
się do nich praca sympatyków sportu. Wśród nich wyróżnić należy Mariana
Boratyńskiego, który założył w Słupsku szkółkę piłkarską Cieśliki. Od chwili powstania
województwa słupskiego Marian Boratyński pełnił rolę menadżera sportu. Z jego
inicjatywy przyjechał do Słupska Zygmunt Krzyżanowski, trener reprezentacji281.
Marian Boratyński w latach 1988-1992 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku
Bokserskiego w Warszawie282.
Kolejną osobą pracującą na rzecz rozwoju słupskiego sportu był Grzegorz
Leśniak, który przede wszystkim prowadził działania w środowisku akademickim. Był
organizatorem Akademickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej oraz pomysłodawcą
organizacji Akademickich Mistrzostw Polski w plażowej piłce siatkowej kobiet
i mężczyzn. Była to największa impreza akademicka w sezonie letnim, organizowana
na plażach nadbałtyckich.
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W latach osiemdziesiątych specjalistą do spraw sportu w WFS w Słupsku był
Sławomir Kozłowski. W 1998 został prezesem kluba pływackiego Skalar. Z jego
inicjatywy, po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczęła pracę w Słupsku mistrzyni
Polski i wicemistrzyni świata w pływaniu Alicja Pęczak. Sławomir Kozłowski był
również jednym z inicjatorów reaktywowania klubu pięściarskiego Czarni Słupsk283.
Kolejna zasłużoną postacią dla słupskiego sportu był Alfred Stachyra. W 1990
roku został kierownikiem klubu sportowego Baszta w Bytowie. Uczestniczył bardzo
aktywnie w organizacji wielu imprez sportowych dla amatorów i zawodowców.
Wielokrotnie został odznaczony za społeczną pracę w Ludowych Zespołach
Sportowych w Słupsku, Gdańsku i w Bytowie284. Sympatykiem sportu pracującym na
rzecz sportu w Człuchowie był Mieczysław Modrzejewski. Został on przewodniczącym
MRN, a następnie naczelnikiem miasta. Od 1982 kierował ośrodkiem sportu. Został
odznaczony złotą odznaką zasłużonego działacza Kultury Fizycznej i Turystyki285.
Tabela 10. Rozwój kadry szkoleniowej poszczególnych dyscyplin sportowych na
terenie woj. słupskiego w latach 1975-1998
Dyscypliny

1983

1986

1990

1992

1994

1996

1998

Kadra

T

I

T

I

T

I

T

I

T

I

T

I

Badminton

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

Boks

4

3

3

4

3

3

-

-

-

-

-

-

1

-

4

1

2

-

-

1

2

Judo

4

1

5

1

-

1

3

-

-

Koszykówka

-

-

-

-

-

-

-

4

Lekkoatletyka

9

1

13

6

12

16

10

Piłka nożna

11

17

6

31

4

32

7

7

9

5

9

Pływanie

-

-

-

-

Szachy

-

-

-

Tenis stołowy

3

6

Taekwondo

-

-

Brydż
stołowy

Piłka
siatkowa

T

I

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

3

25

10

36

1

5

1

12

11

20

27

6

19

3

17

5

39

17

53

5

3

5

6

3

5

17

6

18

-

-

2

1

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

2

4

4

10

3

6

-

12

1

8

1

7

11

1

1

16

2

17

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Źródło: Roczniki statystyczne województwa słupskiego w latach 1984-1999.T – trenerzy, I – instruktorzy.
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Na podstawie danych z tabeli wynika, że największą liczbę wykwalifikowanych
szkoleniowców w latach 1983-1998 posiadała lekkoatletyka, piłka nożna, piłka
siatkowa.
W każdej z tych dyscyplin największą liczbę szkoleniowców odnotowano
w 1998, w lekkoatletyce - 27, w piłce nożnej - 53 i w piłce siatkowej – 18. Poza tym od
1996 roku wzrosła liczba szkoleniowców w koszykówce w 1998 pracowało ich - 36.
Zasłużonym działaczem sportowym w Lęborku był Bogusław Wołocznik. Przez
17 lat pełnił on funkcję przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej,
poza tym prowadził wieloletnie działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w ramach
ZHP, PTTK, TKKF. Był nauczycielem w Ochotniczych Hufcach Pracy w Lęborku.
Otrzymał wyróżnienie – honorowego Prezesa Lęborskiego Stowarzyszenia Tenisowego
Return. Uzyskał stopień oficera Wojska Polskiego oraz nadano mu tytuł Kawalera
Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski286.
Ryc. 4. Logo Lęborskiego Stowarzyszenia Tenisowego Return

Źródło: Proporczyk w/w Stowarzyszenia Return

286

Relacja B. Wołocznika, zam. w Lęborku.
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Tabela 11. Kadra szkoleniowa zatrudniona w klubach na terenie woj. słupskiego
w latach 1975-1998
Rok

Ogółem

Trenerzy

Instruktorzy

1975

64

16

48

1976

74

18

56

1977

86

27

59

1978

99

26

73

1979

98

35

63

1980

103

39

105

1981

100

34

66

1982

115

34

81

1983

114

45

59

1984

130

47

83

1985

140

44

96

1986

127

47

80

1987

124

40

84

1988

120

44

76

1989

120

43

77

1990

100

33

67

1991

105

34

71

1992

85

35

50

1993

118

39

79

1994

68

24

44

1995

131

36

95

1996

105

32

73

1997

149

48

101

1998

150

39

111

Źródło: Materiały WFS w Słupsku, Roczniki statystyczne WUS 1976-1997. Roczniki statystyczne
województw 1990-1999.

Z powyższych danych tabelarycznych wynika, że największa liczba trenerów
i instruktorów pracowała w województwie słupskim w 1998 roku - 150. Natomiast
największa

liczba

trenerów

prowadziła

szkolenie

w

1997

roku

-

48.
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Rozdział IV
Społeczny zasięg kultury fizycznej województwie słupskim
w latach 1975-1998
1. Sport szkolny
Wychowanie fizyczne to przypadający na lata dzieciństwa i młodości proces
przygotowania człowieka do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Uznanie społecznych
wartości wychowania fizycznego przyczyniło się do wprowadzenia go przed ponad stu
laty do europejskich systemów szkolnych, gdzie nabrało cech przedmiotu nauczania
posiadającego własny program, realizowany w czasie lekcji i zajęć pozaszkolnych przez
specjalnie wykształconych nauczycieli287.
Od momentu utworzenia w 1975 roku województwa słupskiego Wydział Kultury
Fizycznej i Sportu prowadził aktywną działalność w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Systematycznie organizowano akcje sportoworekreacyjne. Starano się polepszyć warunki do uprawiania i upowszechniania sportu
wyczynowego, rekreacji fizycznej i turystyki288.
W organizację kultury fizycznej i sportu zaangażowało się zwłaszcza Kuratorium
Oświaty i Wychowania (dalej: KOiW) w Słupsku. Jedną z wielu inicjatyw tej instytucji
było przeprowadzenie na wniosek Ministerstwa Oświaty i Wychowania (dalej: MOiW)
akcji - Letni wypoczynek dla dzieci młodzieży. W ramach przedsięwzięcia odbywały się
kolonie, półkolonie, obozy stałe, biwaki oraz kolonie zdrowotne289. W celu właściwego
przygotowania pracy wychowawczej podczas tych akcji w 1976 roku zorganizowało 4
kursy szkoleniowe dla kierowników i wychowawców, którymi objęto 718 osób w tym
460 studentów WSP w Słupsku. Pomimo tak szerokiego szkolenia wciąż występował
niedobór kadry pedagogicznej i administracyjnej. Poważnym problemem był również
brak personelu lekarsko-higienicznego290.
Znaczący wpływ na kierunek szkolenia młodzieży miały sukcesy sportowe
słupskich klubów w zakresie sportu kwalifikowanego. Wytworzyły one potrzebę
287

T. Adelt, K. Hądzelek (red.): Mała encyklopedia sportu. t. II. Warszawa 1987, s. 633.
AP Słupsk: WRN nr 296, Upowszechnienie sportu, turystyki rekreacji fizycznej wśród młodzieży, s. 194.
289
AP Słupsk: WRN nr 269, s. 132-134.
290
Tamże, nr 296, s. 136.
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zabezpieczenia kadrowego dla poszczególnych zespołów. W wyniku tego szkolenie
młodzieży prowadzono pod tym kątem wybranych dyscyplin, co wpłynęło na
zmniejszenie działań na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej.
Główną rolę w popularyzacji sportu szkolnego pełnił Szkolny Związek Sportowy
(dalej: SZS) w Słupsku. Była to jednostka wojewódzka, pod którą podlegały mniejsze
jednostki. W Człuchowie nad działalnością SZS opiekę sprawował Rajmund Szybajło,
w Lęborku Czesław Pajewski, w Sławnie Mieczysław Śliwiński, w Miastku natomiast
Lech Warsiński.
Głównym problemem sportu szkolnego był brak bazy sportowej. Poprawa
warunków bazowych w szkołach nastąpiła z chwilą właściwego wykorzystania środków
finansowych pochodzących z budżetów urzędów miast, gmin oraz gminnych LZS, SZS
i ZSMP. W celu zaktywizowania rozwoju kultury fizycznej każda szkoła wprowadziła
godziny sportu oraz stałe rozgrywki ligi szkolnej. Organizowano obozy szkoleniowotreningowe oraz wyjazdy reprezentacji na zawody międzywojewódzkie i centralne.
Nadzór nad projektem sprawowała Wojewódzka Federacja Sportu291.
W 1975 roku Zarządem Miejskim SZS w Słupsku kierował Grzegorz Leśniak292,
w latach poprzednich funkcje tę pełnił Jan Steć. W pracę na rzecz rozwoju sportu
młodzieżowego zaangażowanych było wiele osób, wśród nich wyróżnić należy: Józefa
Maliszewskiego, Henryka Jaroszewicza, Jerzego Pereńca, Henryka Rozdziewicza
i Jerzego Polaka293. Funkcję społecznych prezesów SZS w Słupsku pełnili kolejno:
-Jan Kalinowski

1975-1979

-Marian Orłowicz

1979-1983

-Jan Gierszewski

1983-1985

-Henryk Zaręba

1985-1988

-Waldemar Ziemienowicz

1988-1992

-Zygmunt Kulczewski

1992-1995

-Jerzy Polak

1995-2011294.

Od 1976 roku koordynację sportu wyczynowego wśród młodzieży szkolnej
prowadziła WFS w Słupsku, której głównymi zadaniami były:
-organizacja imprez sportowych mających na celu wyłonienie najlepszych zawodników,
291
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293
Relacja J. Polaka, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu J. Polaka.
294
Składnica Akt Szkolnego Związku Sportowego w Słupsku (cyt. SA SZS w Słupsku): Sprawozdanie z Posiedzeń
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-przygotowanie reprezentacji województwa do Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży
poprzez wyznaczenie na terenie województwa klubów, które prowadziły szkolenie
w wyznaczonych dyscyplinach sportu,
-organizacja obozów szkoleniowych dla młodzieży,
-nabór najzdolniejszej młodzieży do sekcji specjalistycznych w klubach sportowych,
-organizacja na przełomie kwietnia i maja Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży dla
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych295.
Znaczącą rolę w propagowaniu sportu wśród dzieci i młodzieży odegrały Słupskie
Dni Sportu. W 1976 roku w ramach tej uroczystości młodzież spotykała się
z wybitnymi polskimi sportowcami i ich trenerami oraz działaczami. W dniach 16-19
września tegoż roku do Słupska zostali zaproszeni: trener polskiej reprezentacji piłki
siatkowej Hubert Jerzy Wagner, trener polskich bokserów Michał Szczepan, trener
pięcioboju nowoczesnego płk. Kazimierz Konarski oraz wybitni sportowcy Gerard
Peciak, Leszek Błażyński. Była to najlepsza zachęta dla młodzieży do czynnego
uprawiania sportu. Ogółem w II Słupskich Dniach Sportu udział brało 320 uczestników,
a obserwowało je ponad 30 tys. osób296.
W celu znalezienia najzdolniejszej młodzieży w województwie odbywała się
ścisła współpraca pomiędzy szkołami, SKS i klubami sportowymi 297. Szkolenie
młodzieży w poszczególnych dyscyplinach prowadzono w kilku szkołach. W zakresie
piłki siatkowej odbywało się ono w SP nr 3, w której zajęcia dla dziewcząt prowadziła
Paulina Dyczkowska, a dla chłopców Jan Steć298. W kolejnych latach szkolenie
dziewcząt prowadzono w SP nr 6 oraz w SP nr 14. Zawodniczki kontynuowały treningi
w KS Czarni. W tym czasie w prasie pisano dzięki dobrze układającej się współpracy
klubu z władzami oświatowymi oraz daleko idącej pomocy dyrekcji szkół i grona
nauczycielskiego- sekcja piłki siatkowej Czarnych dysponowała szerokim zapleczem
zawodniczek299. Poza tym przy SP nr 2 i SP nr 7 utworzone zostały sekcje judo
prowadzone przez trenerów GKS Gryf. Natomiast w SP nr 4 i SP nr 1 przy współpracy
GKS Gryf popularyzowano piłkę nożną300. Szkolenie w poszczególnych dyscyplinach
odbywały się w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych szkolnych kołach
sportowych. W latach 1975-1976 nie otwierano specjalistycznych klas sportowych lub
295
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klas z rozszerzonym programem wychowania fizycznego. Przyczyną zaistniałej sytuacji
były przepełnione szkoły i związane z tym trudności bazowe.
W 1977 roku KOiW w Słupsku na wniosek Komisji Wychowania, Oświaty
i Kultury WRN opracowało program rozwoju wychowania fizycznego i sportu. Na
podstawie tego projektu Inspektorzy Oświaty i Wychowania, dyrektorzy szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych opracowywali indywidualne plany pracy
dostosowane do własnych warunków i możliwości lokalowych. W programach tych
uwzględniono m.in. system dokształcania kadry nauczycielskiej, rozbudowę bazy
sportowej, rozwój sportu masowego i imprez sportowych o charakterze lokalnym. Cały
program był ściśle kontrolowany przez metodyków wychowania fizycznego, którzy byli
w stałym kontakcie z dyrektorami i nauczycielami szkół we własnych regionach301.
Kuratorium chcąc dodatkowo poprawić sytuację kadrową pedagogów w województwie
słupskim skierowało nauczycieli na studia wychowania fizycznego i kursy
przedmiotowo-metodyczne. Dzięki temu w 1977 roku 12 osób rozpoczęło studia w Filii
AWF w Gorzowie Wlkp., 24 je kontynuowało. W kursach przygotowawczych do
rozpoczęcia studiów uczestniczyło kolejnych 9 nauczycieli. Oprócz tego Kuratorium
zorganizowało kursy przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli z wykształceniem
średnim i pomaturalnym, w których uczestniczyło 11 osób302.
Wyszkolona kadra zajmowała się szkoleniem młodzieży i m.in. organizacją
lokalnych zawodów według opracowanego kalendarza imprez sportowych, który
obejmował 17 dyscyplin sportowych. Młodzież szkolna uczestniczyła w imprezach
międzyszkolnych, a najlepsi w zawodach rejonowych, wojewódzkich i krajowych.
W organizacji zawodów lokalnych i międzyszkolnych pod względem merytorycznym
i finansowym pomocy udzielał SZS. Do tego zadania wyznaczeni zostali przeszkoleni
instruktorzy SZS. Zadaniem ich była koordynacja i kontrola nad prawidłową
działalnością

SKS.

Najbardziej

uzdolniona

młodzież

była

grupowana

w Międzyszkolnych Klubach Sportowych (dalej: MKS), które prowadziły działalność
w zakresie sportu kwalifikowanego. W 1977 roku działało 10 MKS w specjalnościach:
piłka siatkowa chłopców, piłka ręczna chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców,
judo, lekka atletyka303.

301
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W 1979 roku w województwie słupskim SKS działały w 85,1% szkół (w Polsce 86,0%). Działalnością swą obejmował 16,1%, a w Polsce 20% uczniów w stosunku do
ogółu młodzieży uczącej się w szkołach304. Wśród wydarzeń sportowych prowadzonych
m.in. przez SZS wysoko należy ocenić akcję - Sztafeta Olimpijska Moskwa 80 (19771980). W ramach niej realizowano karty sprawności biegowej. Poza tym w stałym
systemie zawodów sportowych prowadzonych przez SZS były rozgrywki w formie ligi
szkół podstawowych i ponadpodstawowych w piłce ręcznej, siatkowej, nożnej
i koszykówce. Od 1980 roku rozgrywki na szczeblu miejskim odbywały się w ramach
Miejskiej Olimpiady Młodzieży305.
Efekty całorocznej pracy szkoleniowej zawodników, trenerów, instruktorów
i

nauczycieli

wychowania

fizycznego

można

było

podsumować

podczas

organizowanych od 1979 roku Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
przekształconych w 1980 roku w Słupską Olimpiadę Młodzieży. Istotne znaczenie
w sprawnej organizacji życia sportowego w szkołach miała aktywizacja młodzieży do
działalności społecznej. W tym celu organizowano szkolenia młodzieżowych
organizatorów sportu, w wyniku których w 1980 roku uzyskało uprawnienia 2785
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Młodzież ta stanowiła pomoc dla
nauczycieli w pracach organizacyjnych.
W kolejnych latach pomimo odpowiednich warunków: dobrze wyszkolonej kadry
składającej się głównie z nauczycieli wychowania fizycznego, dostatecznej liczby
szkolnych urządzeń i obiektów sportowych, rozwój sportu kwalifikowanego wśród
młodzieży szkolnej został zdominowany przez działalność klubów sportowych innych
pionów i federacji- szczególnie przez MZKS Czarni i GKS Gryf. W latach
osiemdziesiątych w województwie działalność prowadziły tylko trzy międzyszkolne
kluby sportowe w Słupsku, Bytowie i Lęborku. Żaden z nich nie osiągnął rezultatów
sportowych na miarę ogólnopolską306.
W omawianym okresie wśród szkół podstawowych w Słupsku największe
sukcesy sportowe odnosiły SP nr 15, SP nr 14, SP nr 11, SP nr 2 i SP nr 16, która była
wizytówką miasta. W 1989 roku nadano jej imię Jerzego Chromika i utworzono na jej
terenie Klub Olimpijczyka, w którym dnia 6 kwietnia 1991 roku odbyła się Centralna
Inauguracja Dni Olimpijczyka. Na uroczystość zaproszony został ówczesny prezes
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Polskiego Komitetu Olimpijskiego Aleksander Kwaśniewski307. Wśród słupskich szkół
ponadpodstawowych najlepsze wyniki uzyskiwały: Zespół Szkół Mechanicznych,
Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Budowlanych wśród chłopców i Zespół Szkół
Ekonomicznych wśród dziewcząt308.
W roku 1980 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Słupsku
działały 22 SKS-y zrzeszające sekcje specjalistyczne. Wśród nich do wyróżniających
się należały:
-sekcja koszykówki dziewcząt ze SP nr 11,
-sekcja piłki nożnej chłopców ze SP nr 4, SP nr 8,
-sekcja piłki siatkowej dziewcząt i chłopców ze SP nr 6 i ze SP nr 14,
-sekcja lekkoatletyczna ze SP nr 3,
-sekcja pływania ze SP nr 4309.
Natomiast na terenie województwa sukcesy odnosiły: w Człuchowie - sekcja
koszykówki dziewcząt i chłopców, w Lęborku - sekcja koszykówki dziewcząt
prowadzona przez Leonarda Wojciechowskiego, piłki siatkowej chłopców kierowana
przez Andrzeja Suszyńskiego310, piłki ręcznej prowadzona przez Małgorzatę Bednarz
i lekkoatletyczna, w której w latach osiemdziesiątych w biegach przełajowych uzyskano
tytuł mistrza Polski311,
-w Bytowie - sekcja lekkoatletyczna, w szczególności biegi przełajowe312,
-w Sławnie - sekcja badmintona oraz piłki ręcznej ze SP nr 2,
-w Ustce - sekcja koszykówki dziewcząt i chłopców ze SP nr 3, które prowadził Henryk
Michalski,
-w Miastku - sekcja piłki siatkowej dziewcząt313.
Młodzież

miała

możliwość

zaprezentować

swoje

umiejętności

podczas

organizowanych każdego roku rozgrywkach szkół, które rozpoczynały się od
rywalizacji międzyszkolnej, kończyły zaś na finałach wojewódzkich w ramach
Słupskiej Olimpiady Młodzieży314. W 1982 roku w 16. dyscyplinach startowało 7656
osób.315 O zasięgu sportu szkolnego świadczy fakt, że w 1983 roku w szkołach
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podstawowych i ponadpodstawowych województwa słupskiego uczyło się ponad 71
tys. uczniów z czego ponad 10 tys. należało do SZS.
W

Ogólnopolskiej

Spartakiadzie

Młodzieży

(dalej:

OSM)

wśród

49

współzawodniczących województw, słupskie nigdy nie znalazło się w pierwszej
dziesiątce316. W 1977 roku uplasowało się na 26 miejscu, w 1979 na 34, a w 1980 na
39. Z powyższego wynika, że od 1975 roku następował regres poziomu sportowego
młodzieży rocznika spartakiadowego317.
Do finałów X OSM awansowały 42 zawodniczki i 77 zawodników, którzy
wywalczyli 8 złotych, 6 srebrnych i 10 brązowych medali. W punktacji łącznej OSM
Słupsk zajął 31 miejsce, zdobywając 461,5 pkt. Według wiceprezesa WFS Wiesława
Zawadzkiego od 1977 roku sport młodzieżowy w województwie rozwijał się w zbyt
wąskiej grupie dyscyplin. Mało rozpropagowany był badminton - działała tylko jedna
sekcja w Sławnie, bez sukcesów. Regres zanotowano także w sekcji łucznictwa
w Człuchowie. W Bytowie kryzys przeżywała sekcja kolarstwa, zapasów, natomiast
sekcja podnoszenia ciężarów praktycznie przestała istnieć318.
W dniu 20 stycznia 1984 roku Komisja Wychowania Oświaty i Kultury oraz
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska WRN po analizie rozwoju
sportu w szkołach na terenie województwa słupskiego postanowiła rozszerzyć
działalność

sekcji

specjalistycznych

w

szkołach319.

Powyższe

zarządzenie

spowodowało, iż Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SZS w Słupsku powziął działania
w kierunku rozszerzenia działalności MKS w Słupsku i Lęborku poprzez zwiększenie
liczby dyscyplin i sekcji specjalistycznych320. Nowe dyscypliny z reguły tworzone były
przy klubach sportowych, szkolenie odbywało się z podziałem na grupy wiekowe.
W związku z tym w roku szkolnym 1983/1984 utworzono sekcje tenisa stołowego
w dwóch grupach wiekowych oraz koszykówki dziewcząt w trzech grupach. Przy SP nr
16 utworzono MKS, który prowadził sekcję badmintona, obejmowała ona dwie grupy
szkoleniowe w dwóch kategoriach wiekowych.
W kolejnym roku szkolnym powołano sekcje specjalistyczne szachów i tenisa
stołowego oraz piłki siatkowej chłopców w Koczale i piłki ręcznej w Sławnie321.
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Szkolenie w koszykówce dziewcząt prowadził MKS w Lęborku. Dodatkowo
rozszerzono jego działalność o dwie grupy szkoleniowe z lekkoatletyki i piłki siatkowej
chłopców. Pomimo popularyzacji nowych dyscyplin największym zainteresowaniem
cieszyły się sekcje specjalistyczne piłki nożnej, koszykówki, lekkoatletyki i tenisa
stołowego. Analizując dane statystyczne o SKS z 1984 roku, okazało się, że ich liczba
wzrosła o 24, liczba sekcji specjalistycznych o 51, natomiast liczba osób z 10750
wzrosła do 11139322.
W dniu 6 grudnia 1984 roku na spotkaniu w Spale pomiędzy przedstawicielami
Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Głównego Komitetu Kultury Fizycznej
i Sportu (dalej: GKKFIS) przy udziale KOiW oraz dyrektorów Wydziałów Kultury
Fizycznej Sportu i Turystyki (dalej: WKFSiT) skoordynowano wspólne działania
resortu oświaty i kultury fizycznej w sprawie rozwoju sportu szkolnego. Wspólne
ustalenia pozwoliły przewodniczącemu GKKFiS decyzją nr 4 z 11 marca 1985 roku
powołać Komitet Koordynacyjny Sportu Dzieci i Młodzieży. Na szczeblu
wojewódzkim funkcję tę sprawowała Wojewódzka Komisja Koordynacyjna Sporu
Dzieci i Młodzieży, którą na wniosek KOiW oraz WKFSiT powołał Wojewoda Słupski.
Komisja rozstrzygała wszelkie sprawy związane z działalnością wychowania
fizycznego i sportu w środowisku dzieci323. KOiW oraz Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego SZS w 1985 roku przyjęły wspólny program działania w zakresie
rozszerzenia sportu masowego w szkołach na lata 1986-1990. Najważniejsze ustalenia
współpracy to:
-powołanie we wszystkich szkołach podstawowych stałych klubów sportowych, objęcie
ich zasięgiem minimum 30% uczniów (na dzień 4 maja 1985 roku było to zaledwie
16%),
-doskonalenie i rozszerzenie programu Igrzysk Młodzieży Szkolnej (dalej: IMS) jako
zwartego i całorocznego systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży,
-kontynuacje masowych akcji takich jak: Sportowa Zima, Sportowe Wakacje, igrzyska
kolonijne, biegi Ku Słońcu, Dni Kultury i Sportu Szkolnego, Dni Olimpijczyka,
sztafetowe biegi przełajowe, liga gier zespołowych.
Ponadto w wyniku porozumienia przyjęto system współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży od szkoły poprzez gminę, województwo, makroregion do szczebla
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ogólnopolskiego pod nazwą: IMS. System ten stworzył możliwości współzawodnictwa
wszystkich placówek oświatowych w tym także szkół wiejskich324.
Znaczący wpływ na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży miało również
Zarządzenie KOiW oraz Przewodniczącego GKKFiS z 21 stycznia1984 roku w sprawie
udostępniania obiektów i urządzeń sportowych w szkołach klubom sportowym.
W wyniku tego na terenie województwa odbywała się współpraca klubów sportowych
ze szkołami podstawowymi, w ramach której rozwijano w szkołach wybrane dyscypliny
sportowe, m. in. współpracowały:
-LKS Piast Człuchów z SP nr 3 w Człuchów - kajakarstwo, lekkoatletyka,
-GKS Gryf Słupsk z SP nr 15 w Słupsku - piłka nożna i lekkoatletyka, z SP nr 7 koszykówka i judo, z SP nr 14 - piłka nożna i lekkoatletyka, z Technikum
Elektrycznym i Zespołem Szkół Gastronomicznych- strzelectwo, z Zespołem Szkół
Ogólnokształcących - lekkoatletyka, z Zespołem Szkół Budowlanych - koszykówka,
-MLKS Piast Słupsk z SP nr 8, SP nr 14 w Słupsku –szachy,
-MLKS Czarni Słupsk z SP nr 3, SP nr 6, SP nr 11, SP nr 14, SP nr 15 w Słupsku –
piłka siatkowa,
-MKS Jantar Ustka z SP nr 1, z Zespołem Szkól Ogólnokształcących w Ustce lekkoatletyka i piłka siatkowa325.
W 1985 roku sport szkolny rozwijano w ramach systemu organizacyjnoprogramowego SZS. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych działało 171
SKS zrzeszających 11 tys. członków, co stanowiło 16% ogółu młodzieży. W 15
sekcjach specjalistycznych pod opieką 17 szkoleniowców ćwiczyło 360 sportowców. W
Słupsku prowadzono 5, w Lęborku – 2, w Borowym Młynie – 1, w Koczale – 1,
w Lipnicy – 1, w Motarzynie – 1, w Niezabyszewie – 1, w Pieńkowie – 1, w Półcznie –
1, w Sławnie – 1326.
Każdego roku SZS organizował wówczas około 200 imprez, w których brało
udział ponad 17 tys. dziewcząt i chłopców. Rywalizacja rozpoczynała się od poziomu
szkoły, a kończyła na rozgrywkach makroregionu, dla szkół ponadpodstawowych
również na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Zasady rywalizacji zostały
ujęte w regulaminie i kalendarzu imprez sportowych SZS oraz w regulaminie
Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży (dalej: OSM). Były one przeznaczone dla
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młodzieży zrzeszonej w SKS. Dodatkowo organizowano cały szereg masowych imprez
okazjonalnych takich jak inauguracja roku szkolnego, rocznica wyzwolenia, Dzień
Zwycięstwa, tydzień kultury fizycznej, święto sportu szkolnego czy święta słupskiego
sportu327. Od 1985 roku Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki (dalej: OZLA)
i Okręgowy Związek Tenisa Stołowego (dalej: OZTS) organizowały obozy szkoleniowe
dla najlepszych uczniów-sportowców. W 1986 roku reaktywowano Ogólnopolskie
Igrzyska Młodzieży Szkolnej (dalej: OIMS), w ramach których rozgrywano dyscypliny
sportowe wchodzące w cykl OSM328.
W finałach XIII OSM wystąpiło ogółem 115 zawodników reprezentujących 11
dyscyplin sportowych. Najlepiej zaprezentowała się sekcja kajakarstwa z Człuchowa
i boksu ze Słupska. W porównaniu do 1984 roku poważny regres wystąpił w sekcji
strzelectwa sportowego i lekkoatletyki329. W klasyfikacji klubów pierwszą pozycję
zdobył po raz kolejny GKS Gryf Słupsk. Drugie miejsce wywalczył LKS Piast
Człuchów zdecydowanie wyprzedzając pozostałe kluby województwa słupskiego, co
było zasługą udanego startu kajakarzy. III miejsce zajął MZKS Czarni po znakomitych
występach bokserów i siatkarek w kategorii juniorek młodszych. Z pozostałych klubów
wysoką pozycję utrzymał Start Miastko i Jantar Ustka330.
Pod koniec lat osiemdziesiątych na bazie Międzyszkolnych Klubów Sportowych
powołano kluby szkolne np. przy SP nr 16 – MKS Cieśliki, MKS Badminton, MKS
Chromik, przy SP nr 14 - MKS Słupia, MKS Zatorze, przy SP nr 18 - MKS Polonia, a
w innych uczniowskie klasy sportowe331. W 1987 roku SZS zrzeszał 12 tys. członków
w 183 szkolnych klubach sportowych, w około 400 sekcjach. Reprezentację piłki
nożnej tworzyli uczniowie z SP nr 15 w Słupsku, którzy szkoleni byli przez Kazimierza
Skibę. Uczniowie i uczennice ze SP nr 2 w Sławnie reprezentowali województwo
w piłce ręcznej, opiekunami ich byli Mieczysław Śliwiński i Tadeusz Krawczyk.
W reprezentacji piłki siatkowej występowały dziewczęta z SP nr 8 w Słupsku, pod
opieką Haliny Górnej i chłopcy z SP nr 1 w Lęborku, szkoleni przez Stanisława

327

Tamże, s. 171-172.
AP Słupsk: WRN Słupsk, nr 276, Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury, sprawozdania i protokoły 1984-1985,
s. 175. AP Słupsk; WRN Słupsk, Sprawozdanie z udziału reprezentacji województwa Słupskiego w XIII
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży. Słupsk 1986, s. 2.
329
AP Słupsk: WRN Słupsk, Sprawozdanie z udziału reprezentacji województwa Słupskiego w XIII Ogólnopolskiej
Spartakiadzie Młodzieży. Słupsk 1986, s. 2-3.
330
W klasyfikacji kadry szkoleniowej największe sukcesy uzyskali zdecydowanie trenerzy: Maciej Dragunowicz
zajmujący się szkoleniem bokserów w KS Czarni Słupsk oraz Jerzy Opara z klubu Piast Człuchów, który
prowadził sekcję kajakarstwa. AP Słupsk: WRN Słupsk, Sprawozdanie z udziału reprezentacji województwa
Słupskiego w XIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży. Słupsk 1986, s. 3.
331
A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 16.
328

104

Prokopczuka. Natomiast w koszykówce pod opieką Teresy Wendy wystąpiły
dziewczęta z SP nr 6 w Słupsku i chłopcy z SP nr 3 z Ustki, których opiekunem był
Henryk Michalski. Awans do finałów centralnych uzyskało 15 badmintonistów i 3
tenisistów stołowych, w biegach przełajowych zaś wystartowali uczniowie SP
w Piaszczynie332.
W 1988 roku w OIMS medale wywalczyli tylko badmintoniści i lekkoatleci,
a pierwszy raz w historii województwa słupskiego w tego rodzaju imprezie
uczestniczyli pływacy. Na XV OSM słupscy zawodnicy zaprezentowali się
zdecydowanie lepiej niż w poprzednich. Najlepsze wyniki osiągnęli podopieczni trenera
Macieja Dragunowicza z sekcji boksu w KS Czarni Słupsk, Jerzego i Jadwigi Oparów
z sekcji kajakarstwa Piasta Człuchów oraz Zenona Szewczyka z sekcji strzelectwa
sportowego GKS Gryfa Słupsk i Henryka Pliszki z sekcji lekkoatletycznej Piasta
Człuchów. Wyraźny regres występował jednak w grach zespołowych. Ogółem
sportowcy klubów województwa słupskiego wywalczyli 38 medali, w tym: 11 złotych,
11 srebrnych i 16 brązowych, w klasyfikacji Słupsk uplasował się na 25 miejscu
w kraju. Wśród 1247 klubów słupski Gryf zajął 25 miejsce natomiast Piast Człuchów
uplasował się na 49 miejscu.
W klasyfikacji województw w latach 1980-1988 Słupsk zajął pierwsze miejsce
w

kraju

jako

region

notujący

największe

osiągnięcia

w

systematycznym

upowszechnianiu sportu młodzieżowego333. Pomimo to Inspektor Wydziału Oświaty
i Wychowania UM w Słupsku Waldemar Ziemianowski w 1989 roku ocenił słupski
sport szkolny zaledwie na ocenę dostateczną, mimo że w niektórych dyscyplinach
takich jak badminton czy piłka nożna uczniowie osiągali wysokie pozycje nawet w skali
kraju. Niestety zauważono wśród dzieci i młodzieży brak zainteresowania sportem.
Przyczynami tego stanu wg Waldemara Ziemianowskiego były: niewłaściwa praca
kadry szkoleniowej,

która

nie

potrafiła

rozbudzić

zainteresowania

sportem,

wygodnictwo młodzieży i brak wzorców do naśladowania. Od 1990 roku została
zmieniona punktacja w rywalizacji międzyszkolnej, zniesione zostały punkty za udział
w zawodach, jeden uczeń mógł startować w dwóch grach zespołowych i w zawodach
lekkoatletycznych334.
332

„Głos Pomorza” 1987, nr 128.
„Głos Pomorza” 1988, nr 302.
334
W 1984 roku Miejska Rada Narodowa dokonała oceny kultury fizycznej, sportu i turystyki w mieście określając
jednocześnie najważniejsze zadania w tej dziedzinie do 1990 roku. Po 6 latach, w roku 1990 podsumowane
zostały realizowane założenia. W szkołach podstawowych w Słupsku uczyło się 14700 dzieci, w szkołach
ponadpodstawowych 8900, w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w szkołach podstawowych uczestniczyło
333

105

KOiW opracowało do 1990 roku własny program rozwoju kultury fizycznej.
W ramach realizacji tego programu m.in. powołano w SP nr 16 w Słupsku dwie klasy
o rozszerzonym programie wychowania fizycznego. W klasach o profilu sportowym
uczyło się 360 dzieci. Ponadto 13 szkół podstawowych organizowało zajęcia pływania
na krytej pływalni w Słupsku. Jednak ciągłym problemem w szkołach był brak
wykwalifikowanej kadry, spośród 241 nauczycieli z przygotowaniem specjalistycznym
wychowania fizycznego 31 osób posiadało uprawnienia trenerskie, a 88 kwalifikacje
instruktorskie różnych dyscyplin sportu. Kursy w zakresie gimnastyki korekcyjnej
ukończyło tylko 100 nauczycieli. W konsekwencji tego zwiększona została liczba dzieci
objętych zajęciami usprawnienia leczniczego, w ciągu 3 lat z 1063 do 1440. Niestety
zajęcia gimnastyczne nie zostały wprowadzone w gminach: Borzytuchom, Cewice,
Konarzyny, Lipnica, Wicko, Czarne, Trzebielino, Smołdzino, Ustka, Strudzienice335.
Istotnym przełomem w rozwoju szkolnych stowarzyszeń z osobowością prawną
było wprowadzenie decyzją Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 13
kwietnia 1994 roku programu Sport wszystkich dzieci336. Głównym jego zadaniem było
rozbudowanie i zmodernizowanie bazy sportu szkolnego i pomoc w tworzeniu
Uczniowskich Klubów Sportowych (dalej: UKS) w szkołach podstawowych337.
W związku z tym w1996 roku w Słupsku powołano Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące-Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Badmintona338.
Poza tym utworzone zostały UKS-y w Ustce z sekcjami piłki nożnej:
-Młodzieżowy Klub Sportowy Żaki,
-MUKS Ustka w SP nr 2, w którym prowadzono szkolenie juniorów pod kierunkiem
trenera Edmunda Raniszewskiego339.
2. Akademicki ruch sportowy
Wraz z rozwojem szkolnictwa wyższego w Słupsku zaistniała potrzeba
utworzenia klubu uczelnianego. W związku z tym 25 listopada 1969 roku przy Wyższej
Szkole Pedagogicznej został utworzony Akademicki Związek Sportowy (dalej: AZS).
Inicjatorami powołania klubu byli Jerzy Krzysztofowicz, nauczyciel wychowania
1500 uczniów, w ponadpodstawowych 900, do szkolnych kół sportowych należało w mieście zaledwie 6 tys.
dzieci i młodzieży. Pomimo starań nie udało się zwiększyć liczby lekcji wychowania fizycznego do 3 godzin
tygodniowo. A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 162.
335
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336
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fizycznego i trener piłki nożnej340 oraz Jan Szumski, wieloletni działacz sportowy,
dyrektor administracyjny uczelni341. Z ramienia senatu uczelni opiekę nad klubem
przyjął doc. dr Bernard Czerwiński. Nowo powstały Klub Uczelniany AZS rozpoczął
działalność na zasadzie pracy Klubów Środowiskowych - dużych ośrodków
akademickich. W pierwszych latach działalności klubu powołano trzy sekcje: piłki
siatkowej mężczyzn i kobiet oraz tenisa stołowego342.
Sekcję piłki siatkowej mężczyzn prowadził Tadeusz Gwiżdż, sekcję piłki
siatkowej kobiet Eugeniusz Słojka. Natomiast drużyny tenisa stołowego szkolił
Zygmunt Kulasek343.
Zajęcia sportowe w klubie odbywały się w zakresie sportu kwalifikowanego oraz
sportu masowego. Sport masowy miał na celu objęcie aktywnością ruchową jak
największej liczby młodzieży studenckiej. Na realizację tego założenia przeznaczone
były zajęcia fakultatywne w poszczególnych dyscyplinach sportu. W celu zachęcenia
studentów do aktywności ruchowej Klub Uczelniany wspólnie ze Studium Wychowania
Fizycznego organizował szereg imprez o charakterze masowym. Najbardziej popularne
wśród studentów były coroczne mistrzostwa - ogólnouczelniana spartakiada344.
W kilku dyscyplinach rozgrywano spotkania o miano najwszechstronniejszego kierunku
studiów w zakresie sportu. Prowadzono również rozgrywki dla mieszkańców domów
studenta oraz międzywydziałowe345.
Priorytetem działalności sportowej było jednak przygotowanie zespołów
sportowych w poszczególnych dyscyplinach do udziału w mistrzostwach Polski
Wyższych Szkół Pedagogicznych, w rozgrywkach ligi szkolno-akademickiej oraz
w wojewódzkich i Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży346. W 1973 roku nastąpiła
reorganizacja sportu kwalifikowanego w kraju, która doprowadziła do połączenia AZS
ze SZS347. W Słupsku te zmiany zostały wprowadzone w 1974 roku. Klub Uczelniany
AZS-WSP zasięgiem swojej działalności objął młodzież szkół podstawowych
i średnich. Zintegrowaną działalność sportu szkolno-akademickiego przejął nowy Klub
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Środowiskowy SZS-AZS348. W latach 1978-1980 dokonano połączenia rozgrywek:
Akademickich Mistrzostw Polski i zawodów o Puchar Głównej Komisji Rewizyjnej
SZS-AZS, kontynuacją ich były mistrzostwa AZS seniorów (przeprowadzono je
również w kategorii juniorów349. Rywalizacja międzyuczelniana odbywała się
w ramach mistrzostw poszczególnych typów uczelni, w finałach spotykali się zwycięzcy
z każdego typu. Mistrzostwa Polski poszczególnych dyscyplin odbywały się w systemie
dwuletnich rozgrywek350.
W latach 1975-1980 w sekcjach sportowych KU AZS zrzeszał 11,6% ogółu
młodzieży akademickiej351. Kadrę nauczycielską w Studium Wychowania Fizycznego
tworzyli: Jerzy Krzysztofowicz, Ksawera Krzysztofowicz, Roman Furs352, Wiesław
Pasalski i Eugeniusz Słojka. W zakresie bazy sportowej uczelnia dysponowała dwoma
salami sportowymi i sąsiadowała z terenami lasku południowego, co stwarzało
w okresie wiosennym odpowiednie warunki do zajęć terenowych 353. Na przestrzeni
pięciolecia działalności AZS Słupsk (1971-1976) najwięcej sukcesów odniosła sekcja
tenisa stołowego i piłki siatkowej mężczyzn. W 1976 roku podczas Ogólnopolskiej
Spartakiady Młodzieży w punktacji ogólnej województwa słupskiego AZS zdobył
największą liczbę punktów354.
Wśród dyscyplin prowadzonych w słupskim AZS do wyróżniających się należał
tenis stołowy. W 1977 roku zawodniczki sekcji AZS awansowały do II ligi państwowej,
w której rozgrywały spotkania przez jeden sezon. W uczelnianych mistrzostwach Polski
WSPiFU studentki wywalczyły srebrny medal, natomiast w sezonie 1978-1979 Danuta
Ochędzan i Ewa Gieruszczak zdobyły tytuł międzynarodowego Mistrza Polski AZS
w grze podwójnej kobiet. W latach osiemdziesiątych wyróżniającą się zawodniczką
sekcji badmintona była Danuta Tatara355. Szkolenie zawodników prowadził trener
Zygmunt Kulasek356, kolejnym trenerem był Jan Biel357. W celu popularyzacji tej
dyscypliny poza rozgrywkami ligowymi, organizowano w Słupsku imprezy o znaczeniu
krajowym i międzynarodowym358.
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Popularnością wśród studentów cieszyła się również piłka siatkowa. Szkolenie
zespół siatkarzy prowadził Tadeusz Gwiżdż, następnie Roman Furs. Zawodnicy
rozgrywali spotkania w klasie międzywojewódzkiej, przez jeden sezon występowali
w II lidze359. W 1977 roku w mistrzostwach Polski WSPiFU zespół zdobył III miejsce,
natomiast w 1979 roku w Szczecinie wywalczył I miejsce. KU AZS prowadził również
szkolenie zawodników szkół średnich360. Od 1978 roku juniorzy prezentowali bardzo
dobrą formę. Wywalczyli tytuł mistrza województwa słupskiego następnie awansowali
do finału Klubowych Mistrzostw Polski, w których zajęli IV miejsce361, a w 1979 roku
miejsce V. Szkolenie zespołu przez trzy kolejne sezony prowadził Wiesław Pasalski362.
Natomiast w 1986 roku w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży we Wrocławiu
juniorzy wywalczyli srebrny medal363. Od tego momentu zespół ten, prowadzony przez
Piotra Zduńskiego przez kilka lat znajdował się w czołówce krajowej364.
W 1976 roku w słupskim AZS powstała również sekcja tenisa ziemnego, której
zawodnicy w 1978 roku zdobyli tytuł drużynowego mistrza Wybrzeża Środkowego.
Jedną z najlepszych zawodniczek drużyny była Hanna Korpas, która w grze podwójnej
wywalczyła tytuł mistrzyni Polski AZS. Niestety decyzją wojewódzkich władz
sportowych w 1979 roku sekcja tenisa ziemnego została przeniesiona do innego
klubu365.
W latach osiemdziesiątych sekcje sportowe w klubie powstawały zgodnie z
zapotrzebowaniami i zainteresowaniami studentów. W tym czasie pracowały sekcje:
-koszykówki mężczyzn, która w mistrzostwach typów uczelni dwukrotnie wywalczyła
brązowy medal, szkolenie zawodników prowadzili: Zbigniew Lipski, Bronisław Siluk,
Paweł Hański, Krzysztof Łopacki,
-koszykówki kobiet, którą prowadziła Maria Fabisiak,
-piłki ręcznej kobiet, prowadzona przez Romana Fursa366 oraz przez Adama
Fedorowicza,
-piłki ręcznej mężczyzn, która rozgrywała spotkania w III lidze, szkolenie prowadzili:
Roman Furs, Stanisław Trykowski i Marek Pasławski367.
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-pływania, która odnosiła znaczące sukcesy w kraju, prowadził ją Dariusz Gromulski,
-lekkoatletyki, w której dziesięcioboista Jerzy Krauze zdobył w mistrzostwach typów
uczelni trzy medale,
-piłki nożnej, żeglarstwa oraz brydża sportowego.
Należy również wyróżnić fakt, że studentka WSP Grażyna Gałązka368 dwukrotnie
wywalczył II miejsce podczas mistrzostw typów uczelni w narciarstwie alpejskim 369.
Kryzys gospodarczy w latach dziewięćdziesiątych miał również wpływ na pracę AZS.
Przyczynił się do rozwiązania kilku sekcji w klubie AZS. Niezależnie od tego, ze
względu na duże zainteresowanie utworzona została sekcja trójboju siłowego, w której
Dariusz Woliński student WSP w Słupsku wywalczył tytuł mistrza Polski370.
Osobą, o której należy wspomnieć omawiając działalność AZS w Słupsku w tym
okresie był Grzegorz Leśniak. Zajmował się głównie organizacją imprez sportowych,
w 1982 roku współorganizował pierwsze w Słupsku Mistrzostwa Polski WSP i FU.
W 1996 roku z inicjatywy Grzegorza Leśniaka zorganizowano pierwsze Akademickie
Mistrzostwa Polski w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. Była to największa
sportowa akcja akademicka w sezonie letnim. W eliminacjach w Sopocie, Gliwicach,
i Zielonej Górze startowało ponad 800 zawodników. Spotkania rozgrywano na
nadbałtyckich plażach371.
Tabela 12. Stan organizacyjny AZS w sporcie kwalifikowanym i masowym na terenie
województwa słupskiego w latach 1975-1991
Lata
Ogniska
Członkowie
Ćwiczący w tym kobiety
w tym juniorzy i juniorki
Imprezy
Uczestnicy

1980
1
375
375
146
169
3308

1985
1
391
391
141
56
74
1340

1986
1
373
338
107
35
2
996

1987
1
358
137
56
139
8
156

1988
1
457
457
213
123
33
950

1989
1
344
310
137
165
5
334

1990
1
304
282
77
165
3
295

1991
1
222
153
69
118
5
195

Źródło: Roczniki statystyczne 1981-1992.
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Z danych tabelarycznych wynika, że sport akademicki w latach 1980-1991
w Słupsku rozwijał się na wyrównanym poziomie.
3. Kultura fizyczna w organizacjach młodzieżowych
Miejsce sportu w procesie kształtowania młodzieży oraz zadania w tej dziedzinie
określała Uchwała VI Zjazdu PZPR w następujący sposób: Sport i turystyka stanowią
istotny czynnik w procesie ideowego wychowania młodzieży. Należy więc stwarzać
sprzyjające warunki dla dalszego wszechstronnego ich rozwoju we wszystkich
środowiskach. Szczególną uwagę należy zwrócić na podniesienie poziomu zajęć
wychowania-fizycznego w szkołach i uczelniach, a także na rozwój sportu szkolnego
i akademickiego372. Znaczącą rolę w upowszechnianiu kultury fizycznej zwłaszcza
w województwie słupskim odegrały organizacje młodzieżowe oraz Wydział Kultury
i Turystyki UW373. Działalność tej jednostki koncentrowała się głównie na organizacji
najważniejszych imprez sportowych oraz na koordynowaniu pracy Wojewódzkiej
Federacji Sportu (dalej: WFS) 374.
Istotne znaczenie w rozwoju ruchu młodzieżowego w Polsce miało utworzenia
w 1973 roku Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (dalej: FSZMP),
która skonsolidowała działania: Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku
Socjalistycznej

Młodzieży

Polskiej,

Związku

Młodzieży

Wiejskiej,

Związku

Harcerstwa Polskiego, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i Socjalistycznego Związku Młodzieży Wojskowej375. Założenia programowe Federacji ustalane
były na szczeblu krajowym. Na obszarze województwa FSZMP miała zintegrować
młodzież z różnych środowisk. Poza tym sprawowała opiekę nad ich wspólnymi
inicjatywami, patronowała ich wspólnym celom i działaniom, które realizował Komitet
Wykonawczy.

W

skład

Komitetu

wchodzili

przedstawiciele

poszczególnych

organizacji. Funkcję przewodniczącego Federacji w województwach na terenie kraju
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pełnił

przewodniczący

ZSMP.

W

województwie

słupskim

pierwszym

przewodniczącym został Stanisław Ciosek376.
Jedną z największych imprez rekreacyjno-sportowych, którą wraz z STKKF,
WKKFiT, ZSMP współorganizowała FSZMP były Igrzyska Młodzieży Pracującej
organizowane we wszystkich miastach województwa. W 1976 roku startowało w nich
łącznie około 13 tys. młodzieży, z których najlepsi walczyli w wojewódzkim finale
w Lęborku. Zespołowo zwyciężył Słupsk przed Lęborkiem i Ustką377. W celu
uaktywnienia poszczególnych organizacji RW FSZMP ogłosiła akcję pod nazwą
Wypoczynek w wolną sobotę o Puchar Przewodniczącego RW FSZMP, w ramach której
odbywały się imprezy sportowo-rekreacyjne.
Tabela 13. Udział młodzieży pracującej w Akcji Lato 76
Lp
1
2
3
4
5
6

Nazwa imprezy
Rajdy
Biwaki
Wycieczki
Festyny Sportowe
Inne imprezy sportowe (spartakiady,
zawody pływackie, turnieje)
Obozy
Razem

Liczba imprez
36
184
160
40

Liczba młodzieży
1800
3800
3000
6400

70

40000

9
506

238
56138

Źródło: AP Słupsk, WRN, nr 296, Upowszechnienie sportu, turystyki rekreacji fizycznej wśród młodzieży,
s. 192.

3.1. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
W 1976 roku nastąpiło zjednoczenie ruchu młodzieżowego, w wyniku którego
powstał Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Przyjął on założenia programowe
poprzedników – ZMS, ZMW, SZMW. Był polityczną, samodzielną organizacją
ideowo-wychowawczą młodzieży polskiej inspirującą się w pracy programem Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej378. Wśród założeń programowych Związku znaczące
miejsce zajmowały rozwój i popularyzacja kultury fizycznej. Wynikało to z faktu, że
turystyka, sport i rekreacja dzięki swym walorom poznawczym, rekreacyjno-
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zdrowotnym były idealnymi formami kształtowania osobowości młodych ludzi379.
W ramach organizacji imprez Związek ograniczał swoją działalność do roli
współorganizatora,

najczęściej

zajmował

się

reklamą

imprezy

oraz

jej

dofinansowaniem.
W 1976 roku na terenie województwa słupskiego organizacja ZSMP liczyła 123
koła, do których należało 19 497 członków, z których 11 090 było członkami ZMW,
pozostałe 8 407 osób należały do ZMS380. Największą liczbę 17 853 osób Związek
skupiał w 1978 roku. Znaczny spadek liczebności tej organizacji nastąpił po
wydarzeniach sierpniowych w roku 1980, stan organizacji z 1979 roku zmniejszył się
o 30, 6 % 381. Mocą dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego zawieszona została m.in.
działalność związków zawodowych i samorządów pracowniczych w zakładach pracy.
W wyniku tego organizacje związkowe i społeczne w zakładach pracy i organach
administracyjnych zaprzestały prowadzenia działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej,
masowego wypoczynku i rekreacji. W zaistniałej sytuacji podjęto nowe sposoby
propagowania kultury fizycznej, które przejęła Wojewódzka Komisja Kultury Fizycznej
i Turystyki działająca przy ZW ZSMP pod kierownictwem Wiesława Zawadzkiego,
wiceprezesa WFS382. Po zniesieniu stanu wojennego uległy zmianie warunki
działalności organizacji młodzieżowych, umożliwiło to podjęcie nowego programu
pracy przez ZSMP. W wyniku tych zmian zwiększyła się liczba członków organizacji,
w 1983 roku należało do niej na terenie województwa 20% młodzieży w wieku 15-35
lat. W kolejnych latach stan członkowski ZSMP kształtował się na poziomie 14 tys. 383.
W ramach realizacji nowego programu Związek wykazywał dużą aktywność
w realizacji celów ideowo-wychowawczych. Organizowano szereg imprez sportoworekreacyjnych, w oparciu o wytyczne ogólnopolskie jak i wg kalendarza opracowanego
przez WKFiT UW przy współudziale TKKF, WZ LZS, Rady Kultury Fizycznej
i Turystyki WRZZ. W 1976 roku z okazji Igrzysk Olimpijskich w Montrealu ogłoszony
został Olimpijski Alert Młodzieży, który był wytyczną do działalności programowej
ruchu młodzieżowego w zakresie kultury fizycznej i turystyki. W 1977 roku ogłoszono
drugi Olimpijski Alert Młodzieży Moskwa´ 80384, w ramach którego młodzież
379
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uczestniczyła w akcjach biegam i pływam oraz sport dla każdego. W ramach alertu
budowano ścieżki zdrowia, zielone sale gimnastyczne przy szkołach. Zagospodarowano
19 terenów przydomowych i osiedlowych wybudowano 4 boiska do piłki siatkowej i 5
placów do gier i zabaw385.
Tabela 14. Stan liczbowy organizacji ZSMP w woj. słupskim
w latach 1976-1986
Członkowie
Lata

Ogółem

Koła

W tym
Miasto

Wieś

Ogółem

W tym
Miasto

Wieś

1976

20227

9938

10289

695

301

394

1977

23151

11718

11733

707

323

384

1978

30007

15174

14833

763

365

398

1979

32013

16037

15976

801

396

405

1980

22210

11388

10822

773

398

375

1981

12519

5677

6842

586

278

308

1982

16019

8004

7015

609

308

301

1983

18046

10565

7481

634

340

294

1984

14113

8494

5619

571

312

259

1985

14233

8752

5481

594

338

256

1986

14917

9122

5795

631

375

256

Źródło: J. Sieńko: Problemy kształtowania kultury politycznej członków ZSMP na przykładzie
województwa słupskiego w latach 1976 -1986. Praca doktorska, Uniwersytet Gdański.
Gdańsk 1987, s. 82-83.

Z powyższych danych wynika, że największa liczba kół ZSMP prowadziła
działalność w 1979 roku – 801, zrzeszonych w nich było 32013 osób. Natomiast
najmniejsza liczba kół funkcjonowała w 1984 roku - 571, do których należało 14113
osób.
Do cyklicznych imprez organizowanych w ramach alertu olimpijskiego należały:
-Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar ZG ZSMP,
-Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar ZG ZSMP386,
-Narodowe biegi przełajowe, które były inauguracją biegów zwycięstwa,
-Turniej ringo o puchar FSZMP,
385
386

Tamże, s. 41.
Tamże, s. 54.
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-Centralny finał szachowy Złota wieża,
-Ogólnopolski turniej warcabowy Kryształowy kamień
-spartakiady lekkoatletyczne, piłki siatkowej, koszykówki, turnieje dzikich drużyn387,
kometki.
W 1977 roku ZSMP w Słupsku był organizatorem centralnych obchodów Święta
Prasy Młodzieżowej i Sportowej. W ramach tego wydarzenia zorganizowano 78 imprez
społeczno-politycznych,

kulturalno-rozrywkowych

i

sportowo-turystycznych388.

Kolejną imprezą prowadzoną na szeroką skalę w cyklu trzyletnim był teleturniej Na
olimpijskim szlaku, który rozpoczął się w 1977 roku akcją Start 77 i trwał do roku 1980.
Poza tym zainicjowano kolejne przedsięwzięcie pod nazwą Turniej młodych mistrzów
organizacji m.in. wypoczynku, turystyki, sportu dla dzieci i młodzieży389. Jednak wśród
przygotowywanych imprez masowych największą rangę społeczno-polityczną miał
Rajd Szlakami Zdobywców Wału Pomorskiego.
Najbardziej aktywne instancje ZSMP działały w Sławnie, Człuchowie, Słupsku
i w Lęborku. Miejsko-gminna organizacja ZSMP w Sławnie zorganizowała rajd
rowerowy połączony z działaniami na rzecz akcji Każdy kłos na wagę złota. Dodatkowo
organizacje w Lęborku i Człuchowie podjęły działania mające na celu popularyzację
turystyki wodnej natomiast w rozwój turystyki motorowej zaangażował się ZSMP
w Warszkowie. W 1978 roku łącznie zorganizowano 118 imprez, w których udział
brało 7 tys. osób390.
Szeroki zakres działań ZSMP prowadziło w kierunku popularyzacji sportów
obronnych. W 1976 roku ZW ZSMP wspólnie z LOK zorganizowało spartakiadę
sportów obronnych z finałem wojewódzkim, w którym udział wzięło 8 tys młodzieży.
W 1977 roku w finale centralnym tej imprezy reprezentacja Słupska uzyskała VI lokatę.
W realizacji całości programu sportów obronnych wyróżniały się organizacje ZSMP
przy Technikum Leśnym w Warcinie, Szkole Podoficerskiej Milicji Obywatelskiej
w Słupsku oraz Ochotniczym Hufcu Pracy w Słupsku391. Poza tym popularność
zyskiwało współzawodnictwo pod nazwą umacniamy powszechną obronność kraju,

387
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Tamże, s. 47.
389
Tamże, s. 20, 55.
390
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391
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w którym w 1978 roku czołowe miejsca zdobyły Koła ZSMP w Redkowicach
i Grapiach.
W 1979 roku w akcji uczestniczyło ponad 9 tys. młodzieży, zwycięzcą na
szczeblu wojewódzkim została wówczas gminna organizacja w Nowej Wsi
Lęborskiej392. W edycji w 1982 roku uczestniczyły 94 koła ZSMP z 16 instancji.
W 1983 roku udział w nich wzięło 230 kół ZSMP. Zarząd Wojewódzki w Słupsku
zdobył wówczas pierwsze miejsce w kraju i puchar szefa Głównego Zarządu
Politycznego Wojska Polskiego. Rok później wywalczono II miejsce zdobywając
jednocześnie puchar Szefa Zarządu Głównego LOK393. Od 1981 roku koła ZSMP
organizowały dodatkowo:
-Turniej ringo o Puchar Bałtyku (w 1984 roku w Ustce zorganizowano
międzynarodowy)394,
-Masowy Bieg Gochów - ZM ZSMP w Bytowie,
-Gminne turnieje piłki siatkowej,
-Spływy kajakowe – Z M-Gm ZSMP w Człuchowie,
-Wojewódzkie zawody pływackie - ZSMP i OHP Słupsk,
-Wojewódzkie zawody wędkarskie - ZW ZSMP i OZW,
-Wojewódzkie biegi na orientację - ZW ZSMP I ZO PTTK Słupsku,
-Ogólnopolskie zawody krótkofalarskie na fali 7-3,5395, w latach 1985 -1988 CO test 40
- ZW ZSMP i ZW LOK396,
-Wojewódzkie regaty żeglarskie - ZW ZSMP i ZO PTTK w Słupsku397.
-Letnie Igrzyska Sportowe ZSMP w strzelaniu,
-Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego ZG ZSMP,
-Ogólnopolskie zimowe spływy kajakowe ZSMP w Człuchowie.

392

393

394

395

396

397
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Poprzez aktywny udział w imprezach i akcjach sportowych młodzież miała
możliwość zdobycia kart pływackich, kart rowerowych i odznak olimpijskich.
Głównym kierunkiem działalności w sporcie kwalifikowanym była również realizacja
zadań wynikających z Olimpijskiego Alertu Młodzieży. Jednym z popularniejszych
konkursów tej akcji był - Honorowa trybuna najlepszego trenera - wychowawcy
młodzieży398, w którym w 1987 roku laureatem został trener kajakarzy, nauczyciel Jerzy
Opara z Człuchowa399.
Kolejnym przedsięwzięciem było popularyzowanie działalności Klubu Młodego
Olimpijczyka400. W tym celu podjęto zadania zmierzające do rozszerzenia działalności
w sekcjach i klubach sportowych m.in. powołano koła ZSMP przy sekcjach piłki nożnej
w Pogoni Lębork i w Start Miastko401. W 1981 roku po raz pierwszy w ramach
Ogólnopolskiego współzawodnictwa na najbardziej usportowione koło ZSMP został
przeprowadzony wewnątrzzwiązkowy system rywalizacji i aktywności sportowej
członków organizacji. Na szczeblu wojewódzkim w czołówce znalazły się koła: z Ustki,
z Przechlewa, z Człuchowa, z Wicka, z Dębnicy, z Rzeczenicy, z Kępic, z Miastka,
z Parchowa i ze Świeszyna402. Istotne znaczenie w działalności ZSMP odgrywała
organizacja wypoczynku w ramach akcji lato i zima, podczas której odbywały się obozy
szkoleniowe i szkoleniowo-wypoczynkowe, prowadzone przez organizacje zakładowe
i miejsko-gminne. Była to najbardziej masowa forma szkolenia aktywu ZSMP403. Mimo
licznych trudności w latach 1980-1981 zorganizowano 4 obozy żeglarskie nad jeziorem
Lubowidz

dla młodzieży niepełnosprawnej

społecznie, miały one charakter

398
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prewencyjny404. W ramach akcji nieobozowej organizowano spływy, biwaki, rajdy,
zloty. Istotną rolę w organizacji tych akcji spełniała słupska sobota405.
W 1980 roku decyzją Zarządu Głównego ZSMP powołano Wojewódzkie Biuro
Turystyki Młodzieżowej Juventur. Zajmowało się ono organizacją turystyki krajowej
i zagranicznej głównie dla młodzieży pracującej, uczącej się, zrzeszonej w ZSMP,
ponadto w dobie reformy gospodarczej dla zakładów pracy i indywidualnych turystów.
Funkcję dyrektora biura w latach 1980-1983 pełnił Wojciech Kucewicz406. Działalność
turystyczną biuro w Słupsku prowadziło znacznie wcześniej, już w 1978 roku
zorganizowało 7 wycieczek do krajów socjalistycznych, w których uczestniczyło 320
osób407.
W latach 1980-1981 w ramach akcji Bałkany zorganizowano obozy dla 17 grup,
w których uczestniczyło 510 osób. Łącznie w imprezach zorganizowanych przez
Juventur wzięło udział ponad 4,2 tys. osób408. WBTM Juventur każdego roku
wzbogacało ofertę usług. Poza tym biuro uczestniczyło w organizacji akcji lato i zima.
W 1984 roku zorganizowano po raz pierwszy grupy wyjazdowe do krajów
kapitalistycznych: Grecji, Jugosławii i Algierii. Wśród oddziałów Juventura na terenie
województwa najaktywniej działał oddział w Ustce409.
W latach 1985 -1988 na zlecenie ZG ZSMP biuro było organizatorem
centralnych akcji turystycznych w Krzyni i Zielonym Dworku koło Człuchowa410.
Słupskie WBTM dzięki swojej aktywnej działalności znajdowało się w czołówce
krajowej411.
404
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Tabela 15. Stan liczbowy organizacji ZSMP w woj. słupskim
w latach 1976-1988
Lp.

Lata

Formy wypoczynku

1985

1986

1987

1988

1

Wczasy

4260

3250

4050

3790

2

Kolonie, zimowiska

850

650

738

633

3

Wycieczki

800

520

1210

1543

4

Obozy, narady

350

750

1480

2132

5

Wypoczynek sobotnio-niedzielny

150

105

210

120

6

Rejsy morskie

500

380

405

310

7

Imprezy rekreacyjne

250

190

215

220

8

Szkolenia i inne imprezy

430

505

820

935

9

Rajdy i spływy

90

85

110

130

10

Wczasy w siodle

240

105

10

15

11

Imprezy art.-kulturalne

1300

1050

1450

1200

12

Imprezy propagandowe

100

80

200

100

13

Pola namiotowe

-

-

210

210

9320

7670

11108

11348

Ogółem osób

Źródło: Sprawozdanie z działalności zarządu Wojewódzkiego ZSMP za lata 1985-1988, s. 8.

W 1988 roku została podpisana umowa pomiędzy WBTM Juventur w Słupsku a
biurem Sputnik w Archangielsku o wymianie grup turystycznych w systemie
bezdewizowych rozliczeń412. W 1989 roku trudna sytuacja gospodarcza Polski
i wydarzenia polityczne spowodowały regres w działalności ZSMP, dotyczyło to
również organizacji życia sportowego Związku413.
3.2.

Związek Młodzieży Wiejskiej

Związek Młodzieży Wiejskiej (dalej: ZMW) w roku 1976 w wyniku połączenia
kilku organizacji młodzieżowych został włączony do organizacji ZSMP. W grudniu
1980 roku na skutek różnych okoliczności, m.in. politycznych, odrodził się Związek
Młodzieży Wiejskiej. W województwie słupskim pierwsze koła ZMW utworzone
zostały w marcu 1981 roku w Człuchowie. W tym samym czasie odbył się I Krajowy
Zjazd ZMW. W następnej kolejności został powołany Zarząd Wojewódzki ZMW
412

Materiały prywatne J. Sieńki: Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego ZSMP za lata 1985-1988,
s. 85.
413
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w Słupsku. Pierwszym przewodniczącym Związku został Stanisław Stenclik. Jednak
w wyniku powołania go w 1982 roku na Sekretarza Zarządu Krajowego funkcję
przewodniczącego ZWM w Słupsku przejął Mieczysław Sieg, który sprawował również
funkcje przewodniczącego RW LZS.
Przyczyniło się to do ścisłej współpracy ZMW i LZS. W pierwszych latach
działalność organizacja koncentrowała się na odbudowaniu struktur i liczebności ZMW.
Koła ZMW powoływano z reguły na wsiach i w gminach. Dodatkowo tworzono Koła
przy szkołach rolniczych, miały one na celu ułatwienie startu zawodowego młodym
rolnikom.
W ZMW organizację kultury fizycznej i sportu prowadził zespół do spraw sportu,
kultury fizycznej i turystyki. Związek był z reguły współorganizatorem masowych
imprez sportowo-turystycznych, jego działalność w tym zakresie pokrywała się
z

działalnością

LZS.

Do

najpopularniejszych

masowych

akcji

wówczas

organizowanych należały Ogólnopolskie Zloty Turystyczne Czcimy pamięć tamtych dni
w Czarnem414. Poza tym w zakresie popularyzacji turystyki i wypoczynku aktywną
działalność na terenie województwa prowadziły Turystyczne Agencje Usługowe (dalej:
TAU) ZMW.
Pod koniec lat osiemdziesiątych nastąpił jednak zastój w działalności ZMW,
w latach 1990-1994 znacznie zmniejszyła się liczba członków związku415.
3.3.

Związek Harcerstwa Polskiego

Kultura fizyczna, a zwłaszcza jej elementy składowe – wychowanie fizyczne
i sport, w znacznym stopniu realizowane były przez Związek Harcerstwa Polskiego
(dalej: ZHP). Zawsze stanowiły nieodzowny element harcerskiego wychowania.
Szczególną rolę odgrywały w tym przypadku zabawy i gry ruchowe, proponowane
podczas zajęć zuchów i harcerzy. Upowszechnianie ich wśród najmłodszych drużyn
zuchowych

stawało

się

czynnikiem

mobilizującym

do

wszechstronnego

zainteresowania sportem, wyrabiającym nawyk uprawiania go w celach rekreacyjnych.
Już dla najmłodszej grupy zuchów wprowadzono takie sprawności, jak: olimpijczyk,
kolarz, narciarz, łyżwiarz czy gimnastyk416.

414
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Wraz z utworzeniem w 1975 roku województwa słupskiego i wprowadzeniem
nowego podziału administracyjnego, z części Chorągwi Koszalińskiej, Gdańskiej
i Bydgoskiej została utworzona Chorągiew Słupska ZHP. Funkcję Komendanta
Chorągwi pełnili kolejno: w latach 1975-78 hm PL Sebastian Pewiński, w latach 19781983 hm Jerzy Wójcik, w 1983 roku po hm Stanisław Szadkowski z ZG Komendy
ZHP, w latach 1983-1985 hm Mirosław Rakoczy417, w latach 1985-1988 hm Bronisław
Boczoń i w latach 1988-1998 hm Jerzy Barbarowicz. Wg spisu powszechnego w 1984
roku Chorągiew Słupska liczyła 25 tys. członków w tym 10,3 tys. zuchów, 11,6 tys.
harcerzy i 2,2 tys. harcerzy starszych, kadra liczyła 1,2 tys. instruktorów. W skład
Chorągwi wchodziło 15 hufców, gminnych, miejskich i miejsko – gminnych m.in:
-w Bytowie im. Bojowników Polski Robotniczej,
-w Kobylnicy im. Janka Krasickiego,
-w Łebie im. Feliksa Dzierżyńskiego,
-w Miastku im. por. Mieczysława Kalinowskiego,
-w Sławnie im. Wojsk Ochrony Pogranicza,
-w Sławnie gminny im. Witolda Dzięgielewskiego,
-w Słupsku im. Obrońców Wybrzeża,
-w Trzebinie im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich,
-w Lęborku im. Olimpijczyków Polskich418.
Wraz z przemianami politycznymi w Polsce w 1989 roku nastąpiły zmiany
w działalności ZHP, zmieniły się formy finansowania harcerstwa, co zdecydowanie
ograniczyło harcerską działalność. Do 1989 roku ZHP było ujęte w budżecie państwa
i otrzymywał dotację podmiotową czyli stałe środki finansowe, które wykorzystywano
w ciągu roku na działania ZHP i przedmiotową na utrzymanie bazy. W 1989 roku Rada
Naczelna ZHP podpisała umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, zgodnie z którą
ZHP otrzymywało dotację zadaniową, przeznaczoną na wybrane zadania np. na
przeprowadzenie Harcerskiej Akcji Letniej (dalej: HAL).
W wyniku zaistniałej sytuacji nastąpił regres w działalności ZHP. Na skutek
wprowadzonych oszczędności finansowych nastąpiło łączenie hufców, przeważnie
gminnych z większymi - miejskimi, np. hufiec w Ustce i Kobylnicy połączono z hufcem
Słupskim, hufiec w Kępicach połączono z hufcem w Miastku. Proces reorganizacji

417
418

O. Pietkiewicz (red.): Leksykon Harcerstwa. Warszawa 1988, s. 430.
Tamże, s. 431.
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następował stopniowo, odbywał się w latach 1989-1998. W wyniku tego powstały hufce
w Bytowie, Człuchowie, Lęborku, Miastku, Słupsku419.
W kwietniu 1993 roku nastąpiło połączenie Chorągwi Słupskiej i Koszalińskiej
i na mocy rozkazu L.4/93 Naczelnika Harcerstwa Polskiego z 23 kwietnia 1993 roku
utworzono Chorągiew Środkowopomorską420 z siedzibą Komendy w Słupsku.
Komendantem nowopowstałej Komendy Chorągwi został hm Jerzy Barbarowicz,
zastępcami byli hm Tomasz Katafiasz i Jadwiga Szypritt421. We wrześniu 1994 roku
w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce miała miejsce uroczystość nadania
Chorągwi

Środkowopomorskiej

przedwojennego
Pogotowia
istotne

422

żeglarstwa,

imienia

taternika

gen.

Mariusza

założyciela

Zaruskiego,

Tatrzańskiego

twórcy

Ochotniczego

. Przyjęcie właśnie tego imienia wskazywało na preferencję Chorągwi -

znaczenie

sprawnościowych423.

w

jej

działalności

Największą

ilość

miała
takich

popularyzacja
zajęć

zajęć

przeprowadzano

sportowopodczas

Harcerskiej Akcji Letniej oraz Harcerskiej Akcji Zimowej. Harcerze i zuchy
uczestniczyli w obozach i zimowiskach, których programy zakładały różnorodne formy
aktywności ruchowej. Na terenie całego kraju, także na terenie województwa
przeprowadzano kilka ogólnopolskich akcji mających na celu podniesienie sprawności
młodzieży.
W 1976 roku w związku z rokiem olimpijskim Główna Kwatera ogłosiła XII
Alert olimpijski start. W związku z tym Komenda Chorągwi Słupskiej przy udziale
Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz WKKFiT w Słupsku zorganizowała imprezy
sportowe dla młodzieży w 48 harcerskich jednostkach organizacyjnych. Startowało
w nich łącznie 3,5 tys. harcerzy. Poza tym w ramach III Dni Słupska odbył się
w Lęborku harcerski start do zadań424. Na szeroką skalę została przeprowadzona akcja
Sztafeta Olimpijska Moskwa 80, którą ZHP organizował wspólnie z SZS. W ramach
tego wydarzenia harcerze zdobywali sprawności z grupy sport- kultura fizyczna. Wśród
inicjatyw ogólnopolskich odbywały się operacje:- Frombork 1001, następnie Frombork
2001. Był to cykl działań o charakterze kulturalno-naukowym, pomimo to w ramach
operacji odbywały się obozy harcerskie połączone ze sprawnościowymi zajęciami
terenowymi. Istotnym przedsięwzięciem w podnoszeniu sprawności młodzieży były
419

Relacja J. Barbarowicza, zam. w Słupsku.
Rozkaz L. 4/93 Naczelnika Harcerstwa Polskiego z dnia 23 kwietnia 1993 r.
421
Relacja P. Pietkiewicza, zam. w Koszalinie.
422
Kronika 20 DHiH Wilki im. Bohdana Dyakowskiego, b.p.
423
Relacja T. Katafiasza, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu T. Katafiasza.
424
J. Schodzińska, B. Libich: Lębork w czasach PRL i III Rzeczpospolitej. ...op. cit., s. 79.
420
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organizowane każdego roku Manewry Techniczno-Obronne (dalej: MTO). Był to
oddzielny

cykl

współzawodnictwa

w

ZHP

koordynowany

przez

Wydział

Starszoharcerski Komendy Chorągwi. Do dyscyplin MTO należały m.in: konkurencje
indywidualne sportów obronnych, wielobój oraz gry terenowe.
Każdego roku we wrześniu odbywała się impreza organizacyjno-sportowa biwak start. Były to pierwsze powakacyjne zbiórki polowe mające przede wszystkich
na celu integrację harcerzy, ustalenie planu pracy na kolejny rok szkolny i podnoszenie
sprawności. W programie imprezy znajdowały się: biegi z przeszkodami, biegi
terenowe, biegi na orientację, przechodzenie po linie, gry i zabawy ruchowe 425. Wśród
cyklicznych imprez sportowych organizowanych od 1978 roku dla drużyn
starszoharcerskich odbywał się wielobój ZHP, w skład którego wchodziły następujące
konkurencje: strzelanie, pływanie i bieg z przeszkodami.
W szkołach podstawowych natomiast w ramach zajęć harcerskich prowadzono:
gry terenowe, podchody, biegi na orientację, poruszanie się z mapą w terenie, w czasie
zimy sporty zimowe. Poza wymienionymi imprezami sprawnościowymi należy
wspomnieć, że Hufiec słupski był jednym z prężniejszych ośrodków żeglarskich na
Pomorzu Środkowym. Pierwszym organizatorem harcerskich drużyn wodnych
i żeglarskich w słupskim hufcu był K. Malisz426. W 1984 roku Chorągiew słupska
obejmowała 15 drużyn żeglarskich oraz harcerskich klubów żeglarskich skupiających
blisko 400 żeglarzy. Posiadała własny Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Bobęcinie,
w którym w okresie letnim szkolono młodzież w celu uzyskania stopni żeglarskich427.
Wśród szczepów i drużyn na terenie Słupska ze względu na sprawność ruchową
należy wyróżnić szczep nr 6 im. hm Józefa. A. Grzesiaka – Czarnego o nazwie
Srebrzyste strzały działający przy SP nr 6 w Słupsku. Został on założony przez
zasłużonego dla słupskiego harcerstwa hm Stanisława Kiejdo. W 1991 roku utworzona
w nim została 20 Drużyna Harcerzy i Harcerek o nazwie Wilki im. Bohdana
Dyakowskiego.

Była

to

drużyna

o

profilu

ekologicznym,

współpracująca

z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Dokonywała ona zwiadów
ekologicznych, podczas których zbierała materiały dotyczące naruszenia ustawy
o ochronie środowiska. Ponadto 20 DHiH Wilki charakteryzowała się wyjątkową
sprawnością fizyczną, m.in wywalczyła: I miejsce w wieloboju samarytańskim i

425

Kronika 20 DHiH Wilki im. Bohdana Dyakowskiego, b.p.
J. Krzysztofowicz: Kultura fizyczna województwa koszalińskiego w latach 1950-1975. ...op. cit., s. 10-29.
427
O. Pietkiewicz (red.): Leksykon Harcerstwa, s. 430.
426
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w łowach na lisa w 1994 r. podczas I Ogólnopolskiej Gry Specjalnościowej
w Blachowni k/Częstochowy. Podczas II Ogólnopolskiej Gry Specjalnościowej
zorganizowanej w 1995 r. w Gorzewie k/Płocka wywalczyła: II miejsce w wieloboju
ARS (sztuka krótkofalarska) łowy na lisa, III miejsce harcerze starsi w wieloboju
sanitarnym428.
Fot. 6. DHiH Wilki podczas II Ogólnopolskiej Gry Sprawnościowej
ZHP Gorzewo '95

Źródło: Kronika 20 DHiH Wilki im. Bohdana Dyakowskiego, b.p.

Poza udziałem w różnych formach aktywności ruchowej drużyny wg własnej
inwencji organizowały różnego rodzaju rajdy autorskie. W Sławnie Wojciech Szczęsny
i Mieczysław Cichecki, nauczyciele wychowania fizycznego utworzyli drużyny
o profilu sportowym, które organizowały m.in. imprezy sportowe dla harcerzy
starszych: turnieje siatkarskie, biegi przełajowe, rajdy piesze: na powitanie wiosny
i pożegnanie jesieni. Poza w/w imprezami sprawnościowymi, Wydział Organizacji
Wypoczynku w hufcach organizował imprezy o mniejszej randze: turniej piłki
siatkowej dziewcząt i chłopców, celem ich było wyłonienie laureatów na eliminacje

428

Kronika 20 DHiH Wilki im. Bohdana Dyakowskiego.
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centralne, chorągwiane zawody na orientację429, Bieg o Puchar Komendanta VI
Szczepu, Rajd do granic, Zimową grę polową pod nazwą Twierdza, bieg św. Jerzego430.
Fot. 7. Paweł Blum- komendant hufca w Sławnie

Źródło: Zbiory prywatne Pawła Bluma.

Harcerze w ramach swojej działalności kierowali się 10 punktami prawa
harcerskiego431. Natomiast w ramach rozwoju osobistego zadaniem ich było
zdobywanie różnego rodzaju odznak, wśród których w kategorii pracy nad sobą była
możliwość uzyskania odznaki: sportowiec, lekkoatleta, olimpijczyk, młody pływak,
pływaczka- pływak, gimnastyczka, mistrzyni aerobiku, mistrzyni callanetics, stretching,
akrobatka i akrobata, technik harcerski432.
Ważnym punktem w działalności ZHP była również popularyzacja zdrowego
trybu życia. W latach dziewięćdziesiątych w tym celu przeprowadzony został konkurs
Zdrowie najwyższym dobrem organizowany przez Wydział Harcerzy Komendy
429

Materiały prywatne Tomasza Katafiasza: Zeszyt informacyjny Gryfitek 12 – Kalendarz imprez chorągwianych.
Wydany przez Komendę Chorągwi Słupskiej ZHP, s. 11-12.
430
Kronika 20 DHiH Wilki im. Bohdana Dyakowskiego, b.p.
431
Do ciekawostek należy fakt, że hm Paweł Blum pełnił funkcję komendanta hufca w Sławnie 50 lat (1957-2007).
Był to najdłużej pełniący tę funkcję komendant w Polsce. Relacja P. Bluma, zam. w Sławnie.
432
Materiały prywatne Tomasza Katafiasza: Główna Kwatera ZHP Stopnie i Sprawności Harcerstwa, Harcerskie biuro
wydawnicze horyzont 1994.
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Chorągwi oraz Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Impreza
była kontynuacją akcji zdrowa przyroda- zdrowy człowiek, która miała za zadanie
propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
4.

Liga Obrony Kraju
Liga Obrony Kraju (dalej: LOK) była ogólnopolskim stowarzyszeniem

skupiającym obywateli dążących do umacniania obronności kraju. W latach 1945-1989
ściśle współpracowała z Ministerstwem Obrony Narodowej. Z chwilą powołania
województwa słupskiego zmieniły się dotychczasowe struktury organizacyjne LOK.
Powołano Zarząd Wojewódzki w Słupsku, który koordynował działalność oddziałów na
terenie nowego województwa. Poza tym słupski LOK współpracował z Oddziałem
koszalińskim i te dwa ośrodki na zawodach makroregionu występowały jako LOK
Koszalin.
Funkcję prezesa objął Marek Ratter pracownik Komunalnego Przedsiębiorstwa
Naprawy Autobusów Kapena, wiceprezesami zostali Stanisław Stefański- nauczyciel
w LO nr 2 oraz Czesław Łuczak-pracownik Fabryki Maszyn Rolniczych Famarol,
funkcję sekretarza pełnił Marian Kawka, natomiast skarbnikiem został Wojciech
Sendobry. Osoby te pełniły swe zadania niezmiennie do 1998 roku433. W 1985 roku
w skład zarządu wchodziło 21 członków. Zebrania odbywały się raz na kwartał. Pod
Zarząd Wojewódzki LOK podlegały Zarządy Rejonowe w Bytowie, Człuchowie,
Lęborku, Miastku i Sławnie, natomiast w Ustce LOK prowadził działalność przy
Ochotniczej Straży Pożarnej.
W

latach siedemdziesiątych

i

osiemdziesiątych

koła organizacji

LOK

funkcjonowały w każdym zakładzie pracy i w każdej szkole na terenie województwa.
W 1975 roku LOK zrzeszał 4,5 tys. członków, a 10 lat później w 1985 do 15 kół
należało 969 członków434. Organizacja realizowała różnorodne zadania. Było to
wynikiem zarówno uchwał VII Zjazdu PZPR i kolejnych plenarnych posiedzeń KC, jak
i VI Krajowego Zjazdu LOK. Do zadań jej należała działalność ideowo-wychowawcza,
szkolenia prowadzone dla potrzeb wojska i dla potrzeb gospodarki województwa,
a także krótkofalarstwo, działalność radiowo-telewizyjna, modelarska i politechniczna
oraz popularyzacja sportów obronnych.

433
434

Relacja M. Rattera, zam w Słupsku.
Tenże.
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Przedstawiciele LOK występowali w zarządach miejskich, miejsko-gminnych
i gminnych. Ich działalność obejmowała spotkania z oficerami Ludowego Wojska
Polskiego i rezerwy. Prezentowano odczyty, prelekcje o tematyce obronnej, wojskowej
i historycznej. Członkowie organizacji czynnie włączali się w organizację obchodów
świąt

państwowych.

Również

istotnym

kierunkiem

działalności

LOK

było

przeprowadzenie w całej Polsce kursów szkolenia kierowców. W województwie
słupskim wśród Kół LOK najaktywniej działały: ośrodek modelarzy w Redzikowie,
krótkofalowcy łowy na lisa, sekcja motorowa, sekcja wodniaków-żeglarska w Bytowie,
sekcja w GKS Gryf. Wśród kół szkolnych wyróżniały się: przy LO nr 2, które
prowadził Stanisław Stefański oraz przy Technikum Rolniczym, którym kierował
Czesław Rycek.
W latach osiemdziesiątych organizowano ponad 150 imprez rocznie. Należy
wspomnieć, że Zarząd Wojewódzki LOK pracował na podstawie ustalonego na każdy
rok planu pracy oraz planu imprez, wśród których cyklicznie odbywała się liga
strzelecka. Uczestniczyły w niej niemalże wszystkie zespoły LOK w województwie.
W okresie zimowym rozgrywano zawody strzeleckie z karabinu na strzelnicy szkolnej
w LO nr 2 w Słupsku. Latem natomiast odbywały się zawody w strzelaniu z broni
kulowej, rozgrywane na strzelnicy garnizonowej w Słupsku. W lidze startowały zespoły
czteroosobowe z zakładów pracy i szkół435. Największą aktywność w zawodach
strzeleckich

wykazywały

m.in

Koło

Związków

Zawodowych

Metalowców,

Pocztowców, Kolejarzy, Kapeny, Famarolu436.
Jedną z możliwości zaprezentowania umiejętności poszczególnych drużyn były
imprezy organizowane na wyższych szczeblach (makroregion, ogólnopolskie) m.in.
w 1979 roku odbyły się Zawody Mistrzowskie Rady Kultury Fizycznej Stal we Wrześni,
w których region Słupsk - Koszalin reprezentowali zawodnicy Związków Zawodowych
Metalowiec437. Natomiast w 1987 roku drużyna regionu wystartowała w Zawodach
Strzeleckich w Budziszowie438.
Poza tym na poziomie województwa organizowano zawody wspólne dla
członków LOK i szkoły rezerwistów. Dużą popularnością wśród słupskich kół cieszyła
się również impreza cyklicznie organizowana przez Zarząd Główny LOK Polska leży

435

Tenże.
Relacje Cz. Łuczaka, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu Cz. Łuczaka.
437
Materiały prywatne Cz. Łuczaka: Komunikat z „Zawodów Mistrzowskich Rady Kultury Fizycznej Stal” we
Wrześni w 1979, b.p.
438
Materiały prywatne Cz. Łuczaka: Komunikat z Zawodów Strzeleckich w Budziszowie w 1987, b.p.
436

127

nad Bałtykiem. Składała się ona z następujących konkurencji: strzelania, pływania,
rzutu lotką do celu, wiązania węzłów wędkarski oraz testów teoretycznych. Poza
działalnością statutowa i programową LOK wspólnie z ZSMP, ZHP, ZMW, PTTK
organizował

turystyczno-sportowe

akcje

masowe.

W

1985

roku

m.in.

był

współorganizatorem Ogólnopolskiego Zlotu Turystycznego Czcimy pamięć tamtych dni
w Czarnem 439.
Od 1989 roku nastąpiło rozluźnienie współpracy z MON. Dużym utrudnieniem
dla

funkcjonowania

organizacji

było

wycofanie

się

wojska

ze

szkolenia

przedpoborowych w zakresie łączności, płetwonurkowania i nauki jazdy. Nowe
uwarunkowania okresu transformacji spowodowały konieczność dostosowania się do
wymogów rynkowych. Wymagało to przeprowadzenia w Lidze restrukturyzacji
organizacyjnej i personalnej, przeprofilowania posiadanej bazy do innej działalności
gospodarczej, przy jednoczesnej realizacji zasadniczych zadań statutowych na
niezmienionym poziomie. W następstwie tego w latach dziewięćdziesiątych
organizowano już tylko 12 do 15 imprez masowych rocznie440.
Ubywało członków organizacji a wraz z nimi składek członkowskich, dodatkowo
wstrzymano dofinansowanie LOK przez państwo. W zaistniałej sytuacji w 1990 roku
w słupskim Oddziale zabrakło środków finansowych na zakup amunicji w celu
przeprowadzenia zawodów strzeleckich441.

5. Polski Związek Wędkarski
Polski Związek Wędkarski (dalej: PZW) pozostawał dobrowolnym, samorządnym
oraz posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa,
zrzeszającym członków na podstawie statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd
Delegatów. Organizacja została powołana w 1950 roku. Zgodnie z § 6 statutu celem
związku było organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie
wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. PZW jest
jedyną w Polsce organizacją uprawnioną do wydawania kart wędkarskich (na podstawie
egzaminu) oraz licencji wymaganych do wędkowania 442. Z chwilą utworzenia

439

„Zbliżenia” 1985, nr 21.
Materiały prywatne Cz. Łuczaka: Sprawozdanie z działalności LOK w Słupsku w latach 1989-1990, b.p.
441
Materiały prywatne Cz. Łuczaka: Notatka z zebrania ZW LOK w Słupsku w 1990 r., b.p.
442
Zob. szerzej: Statut Polskiego Związku Wędkarskiego. Warszawa 2003.
440
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województwa powstał Zarząd Wojewódzki Okręgu PZW w Słupsku. W poszczególnych gminach działały Koła PZW443.
W latach 1977-1980 do najaktywniejszych Kół należały: miejskie Meble
i Sezamom, Rędzikowo i Gryf w Słupsku, Stoczniowiec w Ustce oraz koła
w Człuchowie, Czarnem, Łebie i Przechlewie444. Działalnością sportową okręgu
kierował Okręgowy Kapitan Sportowy.
Pierwszym prezesem Związku w latach 1975-1976 został Zygmunt Walicki,
następnie kolejno: w latach 1977-1980 Józef Tomaszczyk, w latach 1981-1985 Jacek
Rewkiewicz, w latach 1985-1992 Marian Kandziak, w latach 1993-1996 Zdzisław
Michałek, w latach 1997-1998 Jerzy Wiśniewski.
Tabela 16. Stan organizacji Okręgu. Koła i sekcje w latach 1977-1980
W tym
Rok

Liczba

Liczba

kół

sekcji

Koła
miejskie

Koła
miejskogminne.

Koła

Koła

Sekcje

gminne

zakład.

młodzieżowe

1977

32

42

1

10

11

10

20

1978

35

41

1

10

11

13

19

1979

38

51

1

10

12

15

18

1980

40

52

1

10

12

17

8

Źródło: SA PZW w Słupsku: Sprawozdanie z Zarządu Okręgu w kadencji 1977-1980. s. 7.

W roku 1977 areał wód PZW przedstawiał się następująco:- jeziora-726 ha, rzeki1145 ha, zbiorniki zaporowe- 225 ha, inne 150 ha, razem 2246 ha445.
W 1994 roku województwo podzielone było na 7 rejonów, w zakresie których
działalność prowadziły liczne koła: w Bytowie - działały 3 koła, w Człuchowie- 6 kół,
w Lęborku- 7 kół, w Miastku -5 kół, w Sławnie -3 koła, w Słupsku – w terenie- 12 kół,
w Słupsku- miasto -19 kół. W 1994 roku ogółem w Okręgu Słupskim pracowało 55 kół,
w których zrzeszonych było 7 628 członków, nabyto 703 karty wędkarskie446.
Poza działalnością statutową Związek współdziałał z jednostkami ochrony
przyrody, ekosystemów wodnych, z ośrodkami naukowo-badawczymi, zajmował się
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zwalczaniem kłusownictwa i innych szkód w środowisku wodnym 447. Prowadził
schroniska oraz opiekował się przystaniami, z których korzystali członkowie Związku.
Ważnym jego zadaniem było racjonalne zarybianie wód będących w użytkowaniu
Związku oraz ich ochrona. Sprawowała ją powołana w 1980 roku społeczna straż
rybacka. Zarybianie prowadzono w zakresie rzek i jezior, w latach 1977 -1980
zarybionych zostało 40 jezior o łącznej powierzchni 563,3 ha, stanowiącej 59, 3 %
powierzchni jezior i zbiorników zaporowych448, w latach 1985-1988 zarybiono 53
jeziora i 12 rzek. Poza gatunkami rodzimymi, niektóre rzeki zarybiano pstrągiem
tęczowym oraz źródlanym 449. Prowadzono również odłowy: kontrolno – selekcyjne,
kontrolne rzek, w ramach metody wrocławskiej i punkt odłowu troci z rzek450.
Każdego roku związek przeprowadzał zawody wędkarskie w zakresie kół i
okręgów w trzech dyscyplinach wędkarskich: muchowej, spinningowej i spławikowej.
W latach 1985-1988 zorganizowano zawody okręgowe: Zimowa Troć, Troć Słupi,
Pstrąg, Szczupak. Nagrodą w tych dyscyplinach był puchar przechodni Prezesa Zarządu
Okręgu. Koło w Człuchowie cyklicznie organizowało imprezę Pożegnanie lata nad
Brdą, Koła w Łebie organizowało zawody w wędkarstwie morskim. Koło w Bytowie
od 1984 roku organizowało Turniej Spinningowy o Puchar Ziemi Bytowskiej451. W 1994
roku Koła PZW na terenie województwa zorganizowały 92 imprezy o charakterze
spławikowym, w których uczestniczyło 1429 zawodników oraz zawody morskie
z udziałem 28 zawodników452. Wśród zawodów ogólnopolskich Okręg Słupski był
organizatorem następujących imprez:
-spinningowych zawodów Łosoś 78, Łosoś 81,
-muchowych zawodów Srebrna troć- 1980 rok453,
-Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych Troć- w latach 1985, 1986, 1987, 1988,
-Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych o Puchar Wojewody Słupskiego- w latach
1985, 1986, 1987, 1988,
-Turnieju Ziem Północnych- w latach 1977, 1986,
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-Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Morskim- Łeba-1987454,
-Troć Słupi-1994 rok,
-I turnieju Mchowego o Puchar Ziemi Północnych-1994 rok.
W 1994 roku zorganizowano ogółem: trzy imprezy o charakterze mistrzowskim:
spinningowe, muchowe, spławikowe oraz imprez o charakterze towarzyskim.
Przeprowadzono łącznie 10 imprez sportowych, w których startowało blisko 560
zawodników455.
Tabela 17. Zawody wędkarskie w poszczególnych Okręgach w latach 1977-1980
Sport

Liczba uczestników

Rodzaj zawodów

liczba

Liczba

Liczba

imprez

imprez

uczestników

1977

135

3489

118

-

2

4

5

1973

160

3262

136

1

8

9

6

1979

170

3927

134

4

16

5

11

1980

118

3732

89

3

11

12

3

Razem

583

14410

477

8

43

30

25

Gruntowe Muchowe Spinning Podlodowe Rzutowe

Źródło: SA PZW w Słupsku: Sprawozdanie z Zarządu Okręgu w kadencji 1977-1980, s. 10.

Poza tym ZW PZW Okręg w Słupsku na szeroką skalę prowadził popularyzację
wędkarstwa wśród młodzieży. Każdego roku organizowano Słupską Wędkarską
Olimpiadę Młodzieży. Odbywała ona się w kilku dyscyplinach, składała się z części
teoretycznej - testów ekologiczno wędkarskich i praktycznej –wędkowania i dyscypliny
rzutowej, która z kolei zawierała dwie części: arenberga i skisha456. Wspólnie
z Komendą Chorągwi ZHP organizowano w okresie Tygodnia czystości wód rejestrację
wód. Podstawowa działalność Związku wśród młodzieży odbywała się w kołach
i istniejących tam sekcjach. W latach 1977-1980 zrzeszonych w nich było 2,5 tys.
młodzieży457. Dodatkowo organizowano obozy wędkarskie, w 1987 roku uczestniczyło
w takiej akcji 19 osób ze SP nr 14 w Słupsku. Kierował nią Piotr Ptak. Najaktywniejsze
młodzieżowe koła wędkarskie działały w Człuchowie, Lęborku, Miastku, Ustce,
Bytowie i Sławnie458.
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Pod koniec lat osiemdziesiątych odnotowano regres w rozwoju wędkarstwa wśród
młodzieży. Odbywały się wprawdzie cykliczne imprezy np. z okazji Dnia Dziecka,
organizowano zawody we wszystkich wędkarskich kołach w województwie.
Prowadzono również szkółki wędkarskie ale nie były one tak liczne jak w latach
poprzednich. Zastój w pracy z młodzieżą został przełamany w 1994 roku, wrosła liczba
uczestników Słupskiej Olimpiady Młodzieży. Został zorganizowany obóz wędkarski dla
młodzieży ze szkół podstawowych i Domu Dziecka w Ustce.
Za zgodą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku ZW Okręgu PZW
w Słupsku realizował w szkołach program, który składał się z trzech zagadnień: etyki
zachowania nad wodą, ekologii i wędkarstwa. Zawierał trzy części: teoretyczną,
przygotowania zestawu wędkarskiego i praktycznych zajęć nad wodą 459. Na uwagę
zasługuje również działający w słupskim Okręgu PZW klub seniora, który w celu
integracji środowiska przeprowadzał szereg imprez460.

6. Polski Związek Łowiecki
Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego w rozumieniu
ustawy prawo łowieckie - oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich
zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej
i rybackiej. Tradycje łowieckie powstały wraz pojawieniem się gatunku ludzkiego
i wraz z nim przechodziły ewolucję461.
W 1975 w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i powstaniem 49
województw koła łowieckie przejęły w całości gospodarkę hodowlano-łowiecką od
administracji lasów państwowych – nadleśnictw. Powołano Wojewódzką Radę
Łowiecką (dalej: WRŁ) w Słupsku. Pierwszym prezesem WRŁ został Feliks
Barbarowicz, natomiast funkcję łowczego przyjął Tadeusz Zwierz i pełnił ją do 1987
roku462. Poza podstawowymi założeniami statutowymi WRŁ prowadziła działalność
propagandową, która miała na celu przedstawienie społeczeństwu, zadań stojących
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przed Polskim Związkiem Łowieckim (dalej: PZŁ). WRŁ zajmowała się różnoraką
działalnością. Do jej głównych obowiązków należało koordynowanie pracy kół
łowieckich i ich gospodarki leśnej. Podlegały jej 44 koła łowieckie463.
W ramach działalności WRŁ organizowano konkursy i zawody strzeleckie.
Każdego roku rozgrywane były: mistrzostwa województwa słupskiego w strzelaniu
myśliwskim, regionalne, krajowe i międzynarodowe konkursy psów myśliwskich,
krajowy konkurs sygnałów myśliwskich w Przechlewie, okazjonalne, krajowe
mistrzostwa strzeleckie.
Działalność poszczególnych kół w województwie prowadzona była na szeroką
skalę, wykonywały one szereg czynności na rzecz ochrony przyrody. Od myśliwych
właśnie oczekiwano dbałości o środowisko naturalne, w którym bytuje zwierzyna
łowna464.
Najstarszym kołem łowieckim w województwie było koło Darzbór, które zostało
utworzone w 1946 roku jako pierwsze w powiecie słupskim. W pierwszym okresie
działalności Koło dzierżawiło 8 obwodów łowieckich, był to teren od jeziora Gardno po
Kołczygłowy i Zielin. Z koła Darzbór wyodrębniło się koło łowieckie Cietrzew.
W 1976 roku zarząd koła Darzbór przedstawiał się następująco: Bogusław Drałujprzewodniczący zarządu, Anatol Czerwiakowski – łowczy, Imant Ceruz – skarbnik,
Bolesław Łukasiewicz – sekretarz, Antoni Turski - zastępca łowczego, Sławomir
Łakomy - przewodniczący komisji rewizyjnej.
Koło liczyło 38 członków, dzierżawiło obwód nr 21, 23, 46 o ogólnej powierzchni
20,450 ha. W 1981 roku do koła należało już 50 osób, w 1986 - 57, w 1991-75, a
w 1996 roku liczyło ono 100 członków. W 1996 roku z okazji 50-lecia istnienia, koło
zostało odznaczone najwyższym odznaczeniem łowieckim Złomem. Podsumowując
działalność koła Darzbór należy zaznaczyć, że jego członkowie przez ponad 50 lat
pracy zasadzili ponad 200 ha lasu, aktywnie uczestniczyli w działalności społecznej:
przy grodzeniu pól, zebraniu wnyków465.
Koło łowieckie Głuszec prowadziło działalność w Przechlewie. Powstało w 1958
roku. W latach 1975-1998 liczyło około 40 członków, gospodarowało na powierzchni
7500 ha. Poza standardową działalnością na rzecz ochrony środowiska organizowało
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następujące imprezy cykliczne: od 1992 roku w ostatni weekend kwietnia odbywał się
Krajowy przegląd sygnałów, wiersza i piosenki myśliwskiej im. Rafała Mnicha; w maju
przeprowadzano Szkolenie psów połączone z konkursem dzikarzy; w czerwcu
organizowano Piknik rodzinny dla myśliwych i sympatyków; we wrześniu miał miejsce
Regionalny konkurs dzikarzy i norowców; w październiku rozgrywano Międzynarodowy
konkurs dzikarzy466.
Fot. 8. Członkowie Koła Łowieckiego Głuszec podczas imprezy Szkolenie psów i
konkurs dzikarzy

Źródło: Kronika Koła Łowieckiego Głuszec Przechlewo.

W 1950 roku powstało koło myśliwskie przy Klubie Oficerskim Garnizonu Ustka
rozpoczęło gospodarkę łowiecką na terenie dawnej gminy Duninowo, na obszarze 9300
ha. W 1951 roku zmieniono nazwę koła na Wojskowe Koło Myśliwskie Garnizonu
Ustka, a następnie na Wojskowe Koło Łowieckie Nr 241 Bałtyk. Pod taką nazwą
występowało do 1998 roku. Funkcję Prezesa Koła powierzono Komendantowi Centrum
Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce komandorowi Stanisławowi
Łapakowi. Pełnił ją nieprzerwanie przez 10 lat.
W 1977 roku koło liczyło 34 członków. W latach 1975-1985 osiągnęło rekordowe
pozyskanie zwierzyny drobnej, głównie zajęcy. Na terenie koszar zorganizowano
gospodarstwo łowieckie, które obejmowało 2 ha trenu na tzw. siostrach.
W 1983 roku z okazji kolejnej rocznicy powstania koła Bałtyk Zarząd zorganizował II
wystawę trofeów łowieckich, którą obejrzało około 4300 mieszkańców Ustki
466
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i przyjezdnych gości. Należy podkreślić, że koło Bałtyk współpracowało z władzami
samorządowymi gmin, sołtysami wsi, i administracją lasów państwowych, ze szkołami
na terenie gminy Ustka, z Ligą Ochrony Przyrody. W 1983 roku ufundowało książeczkę
mieszkaniową wychowance Domu dziecka w Ustce - Jolancie Szybakowskiej, a w 1986
roku przekazało kwotę 100 tys. złotych na budowę nowego szpitala w Słupsku.
Poza w/w działalnością nieprzerwanie kontynuowano tradycje i obyczaje
myśliwskie. W latach 1985-1990 regułą było przestrzeganie tradycji złomu, uroczystego
pokotu po zakończeniu polowania, sygnałów myśliwskich, ślubowania nowych
kolegów, spotkań wigilijnych połączonych z dokarmianiem zwierzyny. Istotnym był
fakt, że w ramach integracji środowiska łowieckiego w roku 1988 w obwodzie nr 18
w Orzechowie zorganizowana została Ogólnopolska konferencja Jeleń Europejski467.
W okresie tym organizowano również zawody strzeleckie, prowadzono racjonalną
gospodarkę łowiecką: pozyskano nowe urządzenia, sadzono lasy i wykonywano
zbiorowe prace gospodarcze. Od 1990 roku wprowadzono nową numerację stanowisk
w obwodach. Było to konieczne ze względu na zwiększenie liczby urządzeń łowieckich.
W roku 1952 na terenie lotniska w Redzikowie przy sztabie 10 Dywizji Lotnictwa
Myśliwskiego grupa sympatyków łowiectwa założyła Wojskowe Koło Łowieckie
Nr 291.
Do grupy tej należeli: Michał Czeczotko, Tadeusz Małecki, Zdzisław Kitowski,
Zbigniew Nowotko, Władysław Bortnowski, Piotr Podhajski, Tadeusz Ćwikła, Edmund
Piwiński. Do najważniejszych zadań Koła należały sprawy związane z ubezpieczeństwem na polowaniach zbiorowych i indywidualnych, gospodarka łowiecka - w tym
zagospodarowanie łowisk. Koło dzierżawiło obwody Nr 5, 29 i 30. Na przestrzeni
działalności Koła dokonywały się zmiany ilościowe w kole, przybywało nowych
myśliwych, zmieniały się również warunki gospodarowania, wzrastała ilość
pozyskiwanej zwierzyny grubej, malała ilość zajęcy. Koło w całości pokrywało koszty
szkód łowieckich. Jedną z popularniejszych cyklicznych imprez łowieckich
organizowanych przez koło Nr 291 było Uroczyste otwarcie sezonu polowań na kaczki.
Polowanie uznane było za rodzaj sportu. Członkowie kół łowieckich postępowali
zgodnie z prawem łowieckim definiującym łowiectwo jako element ochrony
środowiska przyrodniczego. Oznaczała ochronę zwierzyny i gospodarowanie jej stanem
w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej
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i rybackiej. Ustawa ustalała, że zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro
ogólnonarodowe, stanowiły własność skarbu państwa468.
7.

Działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
W 1957 roku powołano w Polsce Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

(dalej: TKKF). Organizacja ta miała dążyć do zapewnienia polskiemu społeczeństwu
możliwości uprawiania sportu dla przyjemności i zdrowia. W latach siedemdziesiątych
Towarzystwo skupiało w kraju ponad milion osób. W związku z reformą
administracyjną kraju w 1975 roku nastąpiła reorganizacja pracy TKKF. Od tego
momentu jednostką koordynującą działalność ognisk TKKF w województwie był
Zarząd Wojewódzki. Prezesem słupskiej jednostki został Czesław Wiórkiewicz.
Natomiast funkcję wiceprezesów pełnili: Paweł Blum, Wojciech Kucewicz, i Bohdan
Moroz, sekretarzem został Antoni Gotowiecki a skarbnikiem Adam Romański469.
Działalność programowa Towarzystwa była realizowana przez statutowe
i regulaminowe ogniska TKKF, do których zadań należała popularyzacja sportu
masowego poprzez organizację spartakiad zimowych i letnich, festynów sportoworekreacyjnych oraz turniejów w różnych dyscyplinach sportowych. Największą liczbę
ognisk odnotowano w 1980 roku było ich 86. Wśród nich wyróżnić należy:
Stoczniowica w Ustce, Iskrę w Słupsku, Obrzeże w Miastku, Flornecik w Kępicach,
Drewniarza w Człuchowie, Znicz w Lęborku, Famarol w Słupsku, Kolejarz w Słupsku,
Sławodrzewa w Sławnie470.
Ważnym punktem pracy TKKF była realizacja akcji sportowo-rekreacyjnych
i turniejów sportowych dla dzieci, w tym zakresie aktywnością wykazywały się
ogniska:
-Relaks przy Spółdzielni Mieszkaniowej Czyn w Słupsku, było ono organizatorem
dzikich drużyn w piłce nożnej, spartakiad dla przedszkolaków;
-Społem przy WSS Społem w Słupsku, popularyzowało zawody w kometce;
-Camping przy Zakładach Doskonalenia Zawodowego w Słupsku propagowało
rozgrywki w kometce, ringo oraz żeglarstwo;
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Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, Dz. U. nr 147, poz. 713 ze zmianami.
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Ognisko Znicz w Lęborku organizowało turnieje dzikich drużyn w piłce nożnej,
wyścigi rowerkowe, zajęcia na lodowisku471. Poza tym działalność poszczególnych
ognisk dostosowywano do zapotrzebowań społeczeństwa. W związku z tym w latach
siedemdziesiątych, z uwagi na popularność wschodnich walk, instruktor Zbigniew
Sędłak założył sekcję karate w ogniskach TKKF Słupia przy SM Kolejarz i Relaks przy
SM Czyn. Od 1986 roku inicjatywę tę kontynuowano w ognisku Oyama472. Dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa cieszyły się akcje pod hasłem
Słupskie soboty.
W marcu 1976 gospodarzem pierwszej Wolnej soboty była Fabryka Maszyn
Rolniczych Famarol, której ognisko zorganizowało z tej okazji Bieg po zdrowie przy
Stadionie 650-lecia, bieg zwycięstwa na ulicy Jagiełły, Turniej Szachowy o Złotą Wieżę,
Mistrzostwa Otwarte w Tenisie Stołowym473. TKKF w Słupsku było jedną
z aktywniejszych organizacji w zakresie popularyzacji rekreacji ruchowej. W 1980 roku
zorganizowano 2256 imprez, w których wzięło udział 79422 uczestników474.
W 1983 roku odbył się turniej telewizyjny zakładów pracy startuj z nami,
w którym uczestniczyły ogniska: Stoczniowiec Ustka, Iskra przy Kapenie oraz
Famarolu Słupsk. W punktacji ogólnej I miejsce zajęło Ognisko TKKF Iskra475.
W 1985 roku grupa kolejarzy z ogniska Sezamom zorganizowała I mini maraton
kolejarzy, w którym uczestniczyło 178 osób w tym 49 kolejarzy. Trasa biegu
prowadziła z Ustki do Słupska476. Wśród ognisk działających na terenie województwa
na wyróżnienie zasługuje działalność ogniska Radość w Bytowie. Do 1980 roku było
współorganizatorem cyklicznej imprezy pod nazwą Bieg Gochów, która ujęta została
w ogólnopolskim kalendarzu imprez477.
Ważne miejsce wśród imprez TKKF zajmowały coroczne Wojewódzkie Zloty
TKKF, organizowane od 1975 roku, podczas których odbywała się rywalizacja między
ogniskami z całego województwa. Poza wymienionymi akcjami Zarząd Wojewódzki
TKKF prowadził kursy i imprezy upowszechniające wybrane formy rekreacji, wśród
nich wyróżnić należy ,Konkurs-Olimpiad Szkół Zawodowych, Konkurs-„sport
i rekreacja na osiedlu, Konkurs hoteli pracowniczych o puchar Trybuny Ludu,
471

Kronika TKKF za lata 1976-1977, b.p.
Kronika TKKF za lata 1984-1986, b.p.
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Kronika TKKF za lata 1976-1977, b.p.
474
Materiały prywatne B. Moroza: Sprawozdanie z działalności ZW TKKF w Słupsku za lata 1979-1980, Słupsk
1981, s. 6.
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A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 178.
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„Głos Pomorza” nr 98, 1985.
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Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Pracowniczej. Członkowie TKKF aktywnie
uczestniczyli także w różnego rodzaju akcjach społecznych, w 1985 roku zaangażowali
się w budowę lodowiska w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. W kolejnych
latach niejednokrotnie wspomagali tego rodzaju inicjatywy478.
Niestety w latach osiemdziesiątych w działalności TKKF silnie zarysował się
kryzys gospodarczy w kraju, zmniejszyła się liczba działaczy. Osoby, które przez długi
okres czasu aktywnie organizowały życie sportowe w zakładach pracy rezygnowały
z pełnionych funkcji. Zaistniała sytuacja wywołała regres w sporcie masowym,
zlikwidowano

wiele

liczących

się

ognisk

TKKF.

Poza

tym

brakowało

wykwalifikowanej kadry, sprzętu i finansów. Według statystyk w 1983 roku w Słupsku
zarejestrowano 22 ogniska TKKF, spośród których tylko kilka prowadziło aktywną
działalność, były to m.in. Relaks, Iskra i Camping479.
Po kryzysowych latach 1981-1982 TKKF próbowało uaktywnić swoją
działalność. W tym celu przygotowało m.in. konkursy na szczeblu centralnym: Sport
i rekreacja w naszym osiedlu, Piłka nożna w naszym osiedlu. W omawianym konkursie
SM Czyn w Słupsku w latach 1983 i 1984 wywalczyła tytuł mistrza Polski. TKKF
uczestniczyło również w organizacji Turnieju ringo o Puchar Bałtyku. Przystosowało
ono plan działania do zainteresowań poszczególnych grup, dzięki temu zwiększyła się
liczba osób ćwiczących i zespołów ćwiczebnych.
W celu udoskonalenia pracy ognisk TKKF w 1984 roku powołane zostały
również Zarządy Miejskie TKKF w Lęborku i Słupsku, natomiast w pozostałych
miastach powołano ogniska wiodące480. Zadaniem ich było umocnienie działalności
TKKF, rozwiązanie spraw finansowych, bazy, sprzętu, koordynacja i bezpośrednia
pomoc organizacyjno-programowa, rozpatrywanie spraw spornych, reprezentowanie
ognisk wobec władz terenowych oraz organizacji mających na celu rozwój kultury
fizycznej. W wyniku braku oczekiwanych rezultatów pracy w 1986 roku rozwiązany
został ZM TKKF w Lęborku. Zadania jego przejęło ognisko Znicz, które zostało
ustanowione jako wiodące.
Jak wiadomo sport powszechny miał na celu aktywny udział społeczeństwa
w regularnych ćwiczeniach fizycznych wykonywanych indywidualnie lub w zespołach.
Niestety pod koniec lat osiemdziesiątych działania TKKF w tym zakresie nie przynosiły

478

Tamże.
„Zbliżenia” 1983, nr 36.
480
Relacja B. Moroza, zam. w Słupsku.
479
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oczekiwanych efektów. Powodem była zbyt niska liczba uczestników ćwiczeń
rekreacyjnych oraz brak własnych obiektów sportowych. Wynajmowane sale, boiska,
stadiony były obciążeniem finansowym dla TKKF481. Wprawdzie odbywały się festyny,
turnieje

gier

zespołowych,

spartakiady

zakładowe,

sporty

świetlicowe,

ale

organizowano ich coraz mniej.
Poza działalnością statutową TKKF ściśle współpracowało z organizacjami
społecznymi i socjalistycznymi zajmującymi się programowo sportem, rekreacją
i turystyką. Przykładem takiej współpracy i realizacji programowych zadań w zakresie
kultury fizycznej było współdziałanie Rady Kultury Fizycznej i Turystyki WRZZ
w Słupsku z Zarządem Wojewódzkim Towarzystwa Krzywienia Kultury Fizycznej
w Słupsku482. W 1984 roku Miejska Rada Narodowa dokonała oceny rozwoju kultury
fizycznej, sportu i turystyki w mieście. Określała jednocześnie najważniejsze zadania
w tej dziedzinie do 1990 roku.
W podsumowaniu tych zadań widoczna była aktywna praca Zarządu Miejskiego
TKKF w Słupsku. W roku 1990 skupiał już 20 ognisk m.in. przy spółdzielniach
mieszkaniowych Czyn i Kolejarz oraz przy PKP, Straży Pożarnej, ZDZ, Famarolu oraz
przy innych zakładach i szkołach. Najwięcej imprez TKKF zorganizowało w 1983 roku
– 2606, natomiast w 1989 roku odbyło się ich tylko 630, w których wzięło udział 35 tys.
osób. W ramach TKKF działało 150 zespołów ćwiczebnych uprawiających m.in. karate,
kulturystykę, gimnastykę dla odchudzających się, piłkę siatkową, aerobik, strzelectwo,
biegi przełajowe. Ich dumą było 11 medali w dyscyplinie ringo o mistrzostwo Oyama
w Polsce oraz II miejsce w klasyfikacji sportowej województw.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w okresie wielu lat działalności
w województwie

słupskim

zrealizowało

ważne

zadania

i

cele

w

zakresie

upowszechniania kultury fizycznej wśród szerokich grup społecznych. Podstawowe
jednostki organizacyjne Towarzystwa takie jak: ogniska regulaminowe i statutowe, stałe
i sezonowe zespoły ćwiczebne, zespoły specjalistyczne oraz organizacja określonych
spotkań i zawodów sportowych, umożliwiały społeczeństwu korzystanie z dowolnej
formy zajęć ruchowych.

481
482

Materiały prywatne B. Moroza: Sprawozdanie z działalności ZW TKKF w Słupsku za lata 1977-1980, s. 14.
J. Krzysztofowicz: Rocznik Słupski 1981, s. 194-195.
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Tabela 18. Stan liczbowy TKKF w latach 1980-1996
‘80

‘85

‘86

‘87

‘88

‘89

‘90

‘91

‘92

‘95

‘96

Ogniska

86

76

81

87

87

86

71

64

30

4

6

Członkowie

6978

7994

5751

6616

6427

6896

4703

4403

2201

350

480

Ćwiczący

-

6570

7854

8524

8632

8923

5562

5562

2781

410

512

w tym

-

1222

1395

1164

1068

993

659

659

330

110

116

-

-

-

-

2707

2921

1455

1455

728

60

80

Imprezy

2646

2514

1997

2563

3147

2631

2467

2467

1183

60
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Uczestnicy

79422

89194

73153

104936

110584

124606

126679

126679

59833

5200

9828

kobiety W
tym
juniorzy i
juniorki

Źródło: Roczniki statystyczne woj. słupskiego w latach 1981-1997.

Z przedstawionych w w/w tabeli danych wynika, że najwięcej kół TKKF
prowadziło działalność na terenie województwa słupskiego w 1987, w którym
przeprowadzono 104936 imprez i 1988 roku, odbyło się wówczas 110584 imprezy.
W 1987 roku do kół należało 6616 członków, a w 1988 -6427. Kryzys w działalności
TKKF zaobserwowano w 1992 roku.
Ryc. 5. Logo TKKF w Lęborku

Źródło: Proporczyk TKKF w Lęborku.
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Fot. 9. Oryginalny wykres obrazuje pracę ognisk TKKF w latach 1975-1985

Źródło: Kroniki TKKF za lata 1975-1986.

Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że szczytowa forma
w działalności TKKF przypada na przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Fot. 10. Oryginalny wykres przedstawia liczbę członków w ogniskach TKKF w latach
1975-1985

Źródło: Kroniki TKKF za lata 1975-1986.
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Fot. 11. Oryginalny wykres przedstawia liczbę imprez w ogniskach TKKF
w latach 1975-1985

Źródło: Kroniki TKKF za lata 1975-1986.

Fot. 12. Zmagania sportowe podczas XI Wojewódzkiego Zlotu TKKF – Miastko 1986

Źródło: Kronika TKKF za lata 1985-1986.
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8. Sport osób niepełnosprawnych
W województwie słupskim pierwszą formalną instytucją zajmującą się
organizacją sportu inwalidów483: gimnastyką w czasie przerw w pracy, turystyką a
z

czasem

rehabilitacją

było

utworzone

w

1966

roku

w

Koszalinie

Międzyspółdzielnianego Ogniska Kultury Fizycznej Inwalidów Start. Działalność
ogniska obejmowała całe ówczesne województwo koszalińskie. Pierwszym etatowym
sekretarzem koła w Słupsku został Henryk Maruda, kolejnym Ryszard Zieliński.
W 1977 roku z jego inicjatywy powołane zostało Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe
Spółdzielczości Pracy Start w Słupsku (dalej : WZSSP Start), które prowadziło
działania aktywizujące wychowanie fizyczne, sport i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
W latach 1977-1980 ćwiczeniami ruchowymi objęto 23,4% niepełnosprawnych
pracowników spółdzielni inwalidów w województwie słupskim484. Organizacją życia
sportowego dla pracowników Spółdzielni Pracy, zajmowały się koła sportowoturystyczne, które istniały przy każdej spółdzielni w województwie słupskim.
Prowadziły one zajęcia popołudniowe w 30 zespołach ćwiczebnych pod opieką
zatrudnionych instruktorów.
Na terenie województwa słupskiego działalność taką prowadziły następujące
spółdzielnie: Spółdzielnia Niewidomych w Słupsku, Spółdzielnia Inwalidów Gryf
w Słupsku, Spółdzielnia Pracy Bałtyk w Słupsku, Spółdzielnia Pracy Guma Pomorska
w Słupsku, Spółdzielnia Pracy Metalowiec w Słupsku, Spółdzielnia Pracy Mechanik
w Słupsku, Spółdzielnia Pracy Metrol w Słupsku, Spółdzielnia Pracy Loton w Słupsku,
Spółdzielnia Usług Pralniczych w Słupsku, Spółdzielnia Pracy Poligrafia w Słupsku,
Spółdzielnia Inwalidów Polstyl w Człuchowie, Spółdzielnia Inwalidów Zwycięstwo
w Lęborku, Spółdzielnia Pracy Rybmor w Łebie, Spółdzielnia Pracy Przemysłu
Spożywczego w Miastku, Spółdzielnia Pracy Słowianka w Sławnie, Spółdzielnia
Inwalidów Metal w Bytowie.
483

484

„Sport dla osób niepełnosprawnych ma większe znaczenie, niż sport dla ludzi zdrowych i sprawnych fizycznie.
W sporcie człowiek niepełnosprawny może najłatwiej przekroczyć barierę zahamowań psychicznych i
fizycznych, jaka dzieli go od ludzi zdrowych. Dlatego sport dla tej grupy należy traktować nie tylko jako dążenie
do sprawności, ale także jako dziedzinę radości życia, odzyskanie wiary we własne siły i możliwości”. A.
Zielińska: Problem integracji osób niepełnosprawnych przez sport. [w:] „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1997 z.
1-2, s. 372.
Wojewódzkie Zrzeszenie Spółdzielczości pracy Start w Słupsku; Informacja – Wychowanie fizyczne, sport
i rehabilitacja inwalidów w województwie słupskim. Słupsk 1980, s. 2.
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Największą aktywność na terenie województwa wykazywały kluby sportowe
Zrzeszenia Start w Łebie, Miastku, Sławnie, Bytowie i Człuchowie.485 Zrzeszenie
prowadziło działania w dwóch kierunkach: jeden to popularyzacja sportu masowego dla
pracowników spółdzielni i ich rodzin, a drugi to rozwój sportu kwalifikowanego. Było
także organizatorem cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych. Oddzielne i inne niż
dla inwalidów zawody sportowe organizowane były dla osób niedowidzących
i niedosłyszących. Największym zainteresowaniem wśród organizowanych imprez
cieszyła się Wojewódzka Spartakiada Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy
(dalej: ZSSP) Start, podczas której prowadzono rozgrywki w piłce nożnej, piłce
siatkowej mężczyzn i kobiet, lekkoatletyce, tenisie stołowym, ringo, w rzucie lotką.
Dodatkowo WZSSP Start organizowało szereg przedsięwzięć na szerszą skalę
m.in.: Ogólnopolskich Obozów Żeglarskich w Łebie, które odbywały się raz w roku
podczas wakacji dla dzieci pracowników Spółdzielni Pracy. Ze względu na duże
zainteresowanie przygotowywano dwa turnusy, Zlotów Kół Sportowo-Turystycznych
Start, Ogólnopolskie Morskie Zawody Wędkarski, Jeziorne Zawody Wędkarskie na
jeziorze

Łebsko,

Wojewódzkie

Mistrzostwa

Wędkarskie

Wojewódzkie Mistrzostwa w Badmintonie, imprezy rekreacyjne

na
486

jeziorze

Łebsko,

.

Najbardziej popularnymi dyscyplinami sportu wśród inwalidów były: piłka
siatkowa, lekkoatletyka, szachy, tenis stołowy, podnoszenie ciężarów. W dyscyplinach
tych organizowano Mistrzostwa Polski, rywalizowali w nich laureaci wojewódzcy.
Z powodu braku sal gimnastycznych na terenie województwa nie uprawiano bardzo
atrakcyjnych dla inwalidów piłki toczonej i bramkowej487. W zakresie sportu
kwalifikowanego wśród społeczności osób niepełnosprawnych zrzeszonej w Związku
Spółdzielczości Pracy na terenie województwa działalność prowadziły trzy kluby
sportowe:
-Klub Spółdzielczości Pracy Start w Łebie, działający przy Spółdzielni Pracy Rybmor,
prezesem spółdzielni i klubu był Stanisław Knap, w klubie prowadzono sekcję piłki
nożnej, brydża sportowego, spotkania rozgrywano w lidze okręgowej,

485

Wojewódzkie Zrzeszenie Spółdzielczości pracy Start w Słupsku; Informacja – Wychowanie fizyczne, sport i
rehabilitacja inwalidów w województwie słupskim, Słupsk 1980, s. 2; Sprawozdanie z działalności WZSSP Start
w Słupsku w 1980 roku. W zakresie wychowania fizycznego i sportu inwalidów w województwie słupskim,
Słupsk 1981, s. 2.
486
Relacja Z. Gilewskiego, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu Z. Gilewskiego.
487
Wojewódzkie Zrzeszenie Spółdzielczości pracy Start w Słupsku; Informacja – Wychowanie fizyczne, sport i
rehabilitacja inwalidów w województwie słupskim, Słupsk 1980, s.2; Sprawozdanie z działalności WZSSP Start
w Słupsku w 1980 roku. W zakresie wychowania fizycznego i sportu inwalidów w województwie słupskim,
Słupsk 1981, s. 2.
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-Klub Spółdzielczości Pracy Start w Miastku, którego prezesem był Stanisław Skuza,
klub prowadził działalność przy Urzędzie Miasta, urząd wspierał klub finansowo.
Prowadzono w nim sekcję piłki nożnej, spotkania rozgrywano w lidze okręgowej,
-Klub Spółdzielczości Pracy Sława w Sławnie, który działał przy Spółdzielni Pracy
Słowianka. W latach 1979 -1997 prezesem Spółdzielni i klubu był Wilhelm Jankowski,
prowadzono m.in. sekcję piłki nożnej, rozgrywki odbywały się w lidze okręgowej.
Zawodnicy tych klubów odnosili sukcesy na poziomie wojewódzkim488.
Działalność klubów sportowych Spółdzielczości Pracy Start finansowana była
głównie przez Radę Główną ZSSP Start w Warszawie w ramach dotacji oraz przez
Spółdzielnie Pracy, przy których kluby działały489. W celu przygotowania zawodników
do udziału w zawodach ogólnopolskich organizowano zgrupowania sportowoturystyczne.

W

zgrupowaniach

uczestniczyli

wyłącznie

zawodnicy

sportu

kwalifikowanego490.
W 1977 roku podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski na wyróżnienie
zasługiwali: Szymon Byczkowski ze Spółdzielni Inwalidów w Bytowie, biegacz
długodystansowy oraz Barbara Cyganek ze Spółdzielni Inwalidów w Słupsku.
Szczególne osiągnięcia wśród słupskich zawodników w latach 1977-1988 uzyskała
lekkoatletka Maria Sobiech ze Spółdzielni Niewidomych w Słupsku:
-w 1977 roku w I Europejskich Igrzyskach Niewidomych zdobyła złoty medal w rzucie
oszczepem i brązowy w pchnięciu kulą,
-w 1977 i 1978 roku w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Inwalidów zdobyła
złoty medal491,
-w 1981 roku na Mistrzostwach Europy Inwalidów Wzroku w Fuldo w RFN zdobyła
dwa medale: złoty w rzucie oszczepem złoty i w pchnięciu kulą brązowy, poza tym
ustanowiła rekord świata w oszczepie,
-w 1983 rok na Mistrzostwach Europy Inwalidów w Warnie wywalczyła trzy złote
medale w pchnięciu kulą, rzucie oszczepem i rzucie dyskiem oraz ustanowiła nowe
rekordy świata w tych konkurencjach,
-w 1985 rok na Mistrzostwach Europy Inwalidów w Rzymie zdobyła dwa złote medale
w pchnięciu kulą i w rzucie oszczepem i po raz kolejny ustanowiła rekordy świata,

488

J. Krzysztofowicz: Rocznik Słupski 1981, s. 197-198.
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-w 1987 roku na Mistrzostwach Europy Inwalidów w Moskwie wywalczyła złoty medal
w rzucie oszczepem,
-w 1988 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu została brązową medalistką w rzucie
oszczepem492,
-w 1991 roku na Mistrzostwach Europy Inwalidów w Cean we Francji zdobyła dwa
srebrne medale w rzucie oszczepem i w pchnięciu kulą,
-w 1993 roku w Dublinie w Irlandii wywalczyła brązowy medal w rzucie oszczepem.
Poza tym Maria Sobiech w 1985 roku zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim
plebiscycie na najlepszego sportowca-inwalidę. Kolejnym wybitnym sportowcem
województwa słupskiego był Romuald Rasiak - pracownik Spółdzielni Inwalidów Gryf,
reprezentant Polski w piłce siatkowej, odnosił znaczące sukcesy w kraju i za granicą, do
największych należy zdobycie:
-w 1980 roku srebrnego medalu na Paraolimpiadzie w Arnhem w Holandii,
-w 1979 roku srebrnego medalu na Mistrzostwach Europy w Amsterdamie – Harlem
w Holandii,
-w 1983 roku srebrnego medalu Mistrzostw Świata w Delden w Holandii.
Romuald Rasiak, Tadeusz Durmaj ze Spółdzielni Pracy Metrol w Słupsku, Leszek
Powroźniak ze Spółdzielni Inwalidów Gryf, Sławomir Górczyński ze Spółdzielni
Poligrafia w Słupsku reprezentowali województwo w piłce siatkowej. Trenerem
zespołu był Henryk Abracki, kolega zespołowy Huberta Jerzego Wagnera493.
W 1982 roku w ramach oszczędności połączono WZSSP Start w Słupsku,
w Koszalinie i Pile, w wyniku tego połączenia powstał Regionalny Oddział Inwalidów
Start z siedzibą w Koszalinie. Prezesem Oddziału został Krzysztof Hajdamowicz494.
Działanie to zahamowało rozwój sportu w słupskich klubach sportowych Start. W 1993
roku w ramach reorganizacji Zrzeszenie Sportowe zostało odłączone od Spółdzielni
Pracy. Nie spełniało ono wymogów Zrządzenia Prezesa Kultury Fizycznej i Turystyki
z dnia 7 lipca 1993 roku zmieniającej zrządzenie w sprawie dyscyplin sportu
dopuszczonych do uprawiania w kraju oraz zakresu tego dopuszczenia495 oraz
wymogów ustawy o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach496. Poza działalnością prowadzoną na rzecz osób niepełnosprawnych przez
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WZSSP Start, czyniono starania mające na celu zaktywizowanie osób głuchych
i niedosłyszących.
W 1977 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych (dalej: ZG PZG)
powołał Wojewódzki Oddział PZG w Słupsku, którego prezesem została Danuta
Kowal. W 1985 roku powołano Koła Terenowe w Sławnie i w Bytowie, placówki te
zajmowały się pomocą i rehabilitacją osób niedosłyszących na danym terenie. W 1988
roku rozwiązano Oddział w Koszalinie, w związku z tym oddział słupski poszerzył
zakres działania o województwo koszalińskie.
W 1992 roku powstał Słupski Klub Sportowy Głuchych Przymorze, który zrzeszał
niesłyszących sportowców województwa słupskiego i koszalińskiego. Prowadzono
w nim sekcję lekkoatletyczną, strzelecką, szachów, tenisa stołowego. Prezesem klubu
został Andrzej Szymkowiak. Wśród zawodników klubu odnoszących sukcesy wyróżnić
należy: Ewę Molendę - bieg na 100m i 200m, Agnieszkę Nadolską - rzut oszczepem,
Tomasza Szajtera - rzut oszczepem i rzut dyskiem, Piotra Choińskiego - rzut
oszczepem, Mirosława Szczerbę – pchnięcie kulą i rzut oszczepem. Dodatkowo sukcesy
na skalę kraju odnosili: Barbara Szczerba, Andrzej Pawlewski, Edward Jackowski,
Danuta Szajter.
W 1993 roku zawodnicy klubu uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich dla osób
niesłyszących w Sofii:
-Ewa Molenda w biegu na 4x100 m wywalczyła brązowy medal,
-Tomasz Szajter zajął V miejsce w rzucie młotem,
-Mirosław Szczerba wywalczył VI miejsce w rzucie dyskiem,
-Andrzej Pawlewski, który startował w strzelectwie497.
W 1995 roku w Słupsku utworzono Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Inwalidów wzroku Zryw. Prowadzono w nim sekcje lekkoatletyki, szachową, tenisa
stołowego oraz turystyki, prezesem został Werner Mettel, zawodnik tenisa
stołowego498.
Szereg działań czyniono w zakresie opieki nad dziećmi upośledzonymi w celu ich
kształcenia. W latach 1987-1988 system kształcenia specjalnego w województwie
słupskim obejmował: dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym,
społecznie niedostosowane oraz dzieci głuche. Natomiast upośledzenia wzroku (dzieci
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niewidome i niedowidzące), słuchu (dzieci niesłyszące i niedosłyszące) i ruchu objęto
kształceniem na terenie innych województw zgodnie z rejonizacją ustaloną centralnie.
Odsetek dzieci upośledzonych umysłowo uczących się w podstawowych szkołach
specjalnych w roku szkolnym 1987/88 w stosunku do ogólnej liczby szkół
podstawowych w województwie słupskim według danych statystycznych Głównego
Urzędu Statystycznego (dalej: GUS) wynosił około 1,6%. System kształcenia
specjalnego, rozumiany jako instytucjonalne wyodrębnione placówki dla pewnych grup
dzieci, jak również formy integralnego kształcenia i wychowania w ogólnopolskich
placówkach oświatowo-wychowawczych, w sytuacji województwa słupskiego oparty
był

na sieci:

6 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

dla dzieci

upośledzonych umysłowo z 1667 miejscami, 1 państwowym młodzieżowym ośrodku
wychowawczym dla młodzieży niedostosowanej społecznie na 100 osób, 1 specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci głuchych, który posiadał grupy
przedszkolne, szkołę podstawową, zawodową oraz internat na 171 osób499.
W dniu 1 września 1984 roku w Słupsku w przedszkolu mieszczącym się
w budynku Parnas powstał jeden oddział dla dzieci upośledzonych w stopniu
umiarkowanym w następstwie tzw. porażeń mózgowo-rdzeniowych na 12 miejsc. Obok
powyższych placówek na terenie województwa słupskiego zorganizowano 24 klasy
i zespoły kształcenia specjalnego przy szkołach masowych , w tym 19 oddziałów dla
321 dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i 5 oddziałów (70 miejsc) dla
dzieci przewlekle chorych jako klasy przyszpitalne. Ogółem różnymi formami
kształcenia specjalistycznego objęto 2122 dzieci i młodzieży a pełną opieką
wychowawczą otoczono 870 osób w próżnych placówkach
Z poniższych danych tabelarycznych wynika, że na terenie województwa
słupskiego

wśród

placówek

kształcenia

specjalnego

objętych

pełną

opieką

wychowawczą działało 1709 szkół podstawowych, 379 szkół zawodowych, 34 grup
przedszkolnych natomiast 870 dzieci przebywało w internatach.
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Tabela 19. Placówki kształcenia specjalnego objęte pełną opieką wychowawczą
w woj. słupskim w 1988 r.
Lp

Socjalny Ośrodek
Szkolnowychowawczy

Szkoła
Podstawowa

Szkoła
zawodowa

Grupa
przedszkolna

Liczba dzieci
przebywających
internacie

1

Bytów

211

-

-

80

2

Człuchów

150

-

-

60

3

Dymnica

139

-

-

122

4

Lębork

300

68

-

150

5

Słupsk

252

179

-

70

6

Tursko

49

-

-

49

7

Debrzno

100

-

-

100

109

40

22

171

78

-

12
-

-

321

-

-

-

-

92

-

80

1709

379

34

870

8
9
10
11
12

Sławno dla dzieci
głuchych
Przedszkole Parnas
Szkoła w szpitalu
Szkoły masowe
Człuchów klasy
specjalne
RAZEM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji o funkcjonowaniu placówek opiekuńczowychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych z woj. słupskiego.

Odmienną formą pomocy i opieki dzieciom kalekim i przewlekle chorym było
nauczania indywidualne. W 1987 roku w województwie słupskim zapotrzebowanie na
tego typu nauczanie wahało się pomiędzy 15 a 20 przypadków. Kolejną formą pracy na
rzecz dzieci specjalnej troski było nauczanie zindywidualizowane, którym objęto 73
dzieci. Istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem spełniały placówki opieki
całkowitej tj. państwowe domy dziecka, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze
i państwowe pogotowia opiekuńcze. Powyższe placówki sprawowały opiekę
wychowawczą nad pozostającymi w normie rozwojowej dziećmi, które pochodziły
z rodzin zdemoralizowanych. Na dzień 1 stycznia 1988 roku różnymi formami
całkowitej opieki w województwie słupskim objęto 689 dzieci z czego 250 przebywało
w 4 państwowych domach dziecka, 20 w rodzinnych domach dziecka, 305 w rodzinach
zastępczych i państwowym pogotowiu opiekuńczym500.

500
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Tabela 20. Wychowankowie przebywający w placówkach dla dzieci niepełnosprawnych
w woj. słupskim w 1988 r.
Lp Placówka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Placówkowy Dom
Dziecka
Powiatowy Dom
Dziecka
Państwowy Dom
Dziecka
Państwowy Dom
Dziecka
Rodzinny Dom
Dziecka
Rodzinny Dom
Dziecka
Rodzinny Dom
Dziecka
Państwowe
Pogotowie
Opiekuńcze
W rodzinach
zastępczych
RAZEM

Miejscowość

Liczba miejsc

Stan wychowanków

Bytów

102

89

Lębork

64

61

Ustka

64

50

Wierzchowo
Człuchowskie

64

59

Człuchów

6

6

Jerzkowice

8

8

Słupsk

6

6

Sławno

34

25

-

385
348

589

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie opracowanych danych należy stwierdzić, że na terenie
województwa znajdowało się 348 miejsc w w/w placówkach natomiast liczba dzieci
przebywających w nich wynosiła 589.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych prowadziło powstałe w latach
dziewięćdziesiątych Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne – Polska, które objęło opieką
ośrodki szkolno-wychowawcze w Słupsku i na terenie województwa. W ramach
prowadzonej działalności stowarzyszenie zorganizowało imprezy i zawody sportowe:
-Dnia 16 czerwca 1994 roku na Stadionie 650-lecia odbył się I Wojewódzki Mityng
Lekkoatletyczny -Olimpiada Specjalna – Polska w Słupsku.
-W styczniu 1995 roku miał miejsce I Pomorski Turniej Tenisa Stołowego dla osób
upośledzonych

501

umysłowo

z

Pomorza501.
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Rozdział V
Kultura fizyczna w działalności Ludowych Zespołów Sportowych
w województwie słupskim
1. Powstanie i organizacja Ludowych Zespołów Sportowych
Jednym z ważniejszych ogniw kultury fizycznej na ziemi słupskiej było
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (dalej: Z LZS). Organizacja ta na przestrzeni
kilkudziesięciu lat stworzyła dodatkowy atut kulturoznawczy i rozwojowy regionów
wiejskich502. Działalność jej polegała na popularyzacji rekreacji i rozwoju dyscyplin
sportowych

w

ramach

kół

i

ludowych

klubów

sportowych

(dalej:

LKS)

w społecznościach wiejskich i małomiasteczkowych. Dzięki tej aktywności udało się
wyselekcjonować i wylansować dużą liczbę zdolnych zawodników503.
Z chwilą powołania województwa słupskiego w 1975 roku działalność LZS
odbywała się pod kierownictwem Jana Witkowskiego – pierwszego przewodniczącego
Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS (dalej: RWZ LZS). Na przestrzeni lat skład
prezydium zmieniał się kilkukrotnie ale cele i założenia pozostały bez zmian. W skład
RW wchodziły utworzone rady gminne oraz koła LZS i kluby sportowe określane jako
LKS.
Wraz z reorganizacją województwa nastąpiły zmiany w strukturach Zrzeszenia.
W dniu 26 czerwca 1975 roku II Plenum Rady Głównej Z LZS wprowadziło uchwałę
w sprawie dostosowania pracy Zrzeszenia do dwustopniowej struktury administracyjnej
państwa. Na skutek tego zostało utworzone Wojewódzkie Zrzeszenia LZS (dalej: WZ
LZS) w Słupsku. Zgromadzenie Zrzeszenia, które odbyło się 15 lipca 1975 roku,
uznano za I Wojewódzki Zjazd LZS w Słupsku. Od tego momentu WZ LZS posiadało
osobowość prawną i stało się częścią Krajowego Zrzeszenia LZS realizującą jego
ogólne zadania504. W nawiązaniu do statutu Z LZS I Wojewódzki Zjazd określił
następujące cele pracy:
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-upowszechnianie i rozwijanie rekreacji, sportu, turystyki oraz innych form aktywnego
wypoczynku, a także stwarzanie dogodnych warunków w tym zakresie,
-współudział w socjalistycznym wychowaniu młodzieży na zdrowych wszechstronnie
rozwiniętych, aktywnych i oddanych Polsce Ludowej obywateli,
-uczestnictwo w kulturalnym, gospodarczym i społeczno-politycznym życiu wsi,
-działania na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i środowiska
naturalnego na wsi505.
Podczas Zjazdu ustalono metody realizacji tych celów, były to:
-organizacja zawodów, imprez rekreacyjnych, sportowych, turystycznych
i krajoznawczych dla członków Zrzeszenia i mieszkańców wsi,
-odział w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez państwowe
władze kultury fizycznej i turystyki oraz inne organizacje sportowo-turystyczne,
-działalność kulturalno-oświatowa i współdziałanie w zakresie ochrony przyrody,
krajobrazu i zabytków kultury na wsi,
-organizacja kursów, konferencji i obozów, które miały na celu szkolenie kadry
działaczy, organizatorów, instruktorów i sędziów dla potrzeb wychowania fizycznego,
sportu i turystyki na wsi,
-organizacja i prowadzenie ośrodków sportowo-turystycznych, wypożyczalni sprzętu
sportowego i turystycznego506,
-zarządzanie urządzeniami sportowymi i turystycznymi, rozwijanie działalności
w zakresie budownictwa, remontów oraz konserwacji urządzeń sportowych
i turystycznych na wsi.
I Wojewódzki Zjazd dokonał również wyboru terenowych władz Zrzeszenia
i Rady Wojewódzkiej (dalej: RW), wszelkie zmiany w tym zakresie dokonywane były
podczas kolejnych Zjazdów. W składzie władz, obok działaczy sportowych, znajdowali
się działacze instancji partyjnych i administracji terenowej, przedstawiciele ważnych
zakładów produkcyjnych i działacze młodzieżowi.
W celu rozszerzenia wpływu społecznego na działalność programową powołano
społeczne komisje problemowe służące władzom Zrzeszenia jako specjalistyczne ciała
doradcze. Były to:
-Wojewódzka Komisja ds. Sportu Kobiet - przewodnicząca Krystyna Głowacka,

505
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-Wojewódzka Komisja d/s Młodzieży Szkolnej - przewodniczący Czesław Kotecki,
-Wojewódzka Komisja d/s Sportu Kwalifikowanego - przewodniczący Stanisław
Kowalczyk,
-Wojewódzka Komisja Turystyki Wiejskiej - przewodniczący Zenon Bogucki,
Wojewódzka Komisja Budownictwa Sportowego i Turystycznego - przewodniczący
Jerzy Pudłowski507.
Działalność RW oparta była na programach działania WZ LZS opracowywanych
na każdy rok kalendarzowy oraz szczegółowych planach realizacji programu działania.
Wykonywały go poszczególne Komisje Rady Wojewódzkiej oraz instancje niższego
szczebla i osoby fizyczne.
Prezydium RW Z LZS prowadziło działalność na podstawie kwartalnych planów
pracy. Organizację, zakres działania oraz szczegółowy podział pracy RW, Prezydium
i poszczególnych komisji specjalistycznych, określały regulaminy uchwalone przez
Radę Wojewódzką508.
Prezydium uprawnione było do realizacji uchwał Walnego Zjazdu i Rady
Wojewódzkiej. Poza tym reprezentowało interesy Zrzeszenia LZS przed władzami
politycznymi, państwowymi i społecznymi. Wyznacznikiem do oceny pracy Prezydium
był udział jego członków w imprezach szczebla wojewódzkiego.
Jednostkami podległymi Wojewódzkiemu Zrzeszeniu były Rady Gminne, wokół
których koncentrowała się podstawowa działalność sportowa wsi. Organizowały
i nadzorowały one działalność statutową Zrzeszenia na swoim terenie oraz
współdziałały z władzami gminy, organizacjami i instytucjami tam istniejącymi. LZS
działały w ramach poszczególnych Rad Gminnych. Terenem, na którym funkcjonowały
była wieś lub instytucja pracująca na rzecz wsi i rolnictwa. Działalność prowadziły
w oparciu o statut WZ LZS oraz regulamin LZS. W 1976 roku w miastach i wsiach
województwa słupskiego istniało 39 gminnych rad LZS oraz 251 ogniw podstawowych.
Oprócz imprez o charakterze spartakiad czy mistrzostw gmin i wsi prowadzono stały
system rozgrywek sportowych w następujących dyscyplinach: piłka nożna – startowało
około 200 drużyn, szachy – 150 drużyn, tenis stołowy – 120 drużyn. Ponadto w RW
LZS zorganizowała mistrzostwa województwa LZS w 10 dyscyplinach sportowych 509.
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W 1977 roku przeprowadzono weryfikację działań LZS, w wyniku której
ustalono, że część jednostek istniała tylko w ewidencjach i na papierze. Młodzież
wykazywała zainteresowanie większymi, lepiej zorganizowanymi, mającymi znaczące
wyniki sportowe placówkami LZS. Spowodowało to likwidację słabiej prosperujących
oddziałów LZS. Kolejną przyczyną likwidacji terenowych jednostek była centralizacja
większych ośrodków, które organizowały imprezy powiatowe, wojewódzkie i centralne.
Podczas ich organizacji wykorzystywano większą część środków finansowych 510.
W II połowie lat siedemdziesiątych oddziały LZS skupiały kilkanaście tysięcy
członków przy czym największą ich liczba-13 454511 zanotowano w 1975 roku.
W latach osiemdziesiątych następował wyraźny spadek ich liczebności, w roku 1983
liczba członków wynosiła 10 297512. Również liczba kobiet zrzeszonych w słupskich
LZS miała tendencję malejącą. Przyczyną tego był proces migracji kobiet ze wsi do
miast. Poza tym za mało uwagi poświęcono rozwojowi kultury fizycznej wśród tej płci.
Szczegółowe dane dotyczące stanu organizacyjnego Zrzeszenia przedstawia tabela nr 1.
Tabela 21. Stan organizacyjny wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w latach 1975-1983
Lata

Liczba LZS

1975

Członków
Ogółem

W tym kobiet

251

13454

2725

1976

251

11640

1701

1977

259

11702

2663

1978

248

11910

2813

1979

256

12330

2797

1980

245

12627

2849

1981

249

11324

2588

1982

243

10746

2224

1983

234

10297

2246

Źródło: A. Zawisza: Rozwój sportu wiejskiego w woj. słupskim w latach 1975-1983. Praca magisterska.
ZWKF Gorzów Wlkp. 1985, s. 67.

Na podstawie danych z tabeli wynika, że najwięcej ogniw LZS prowadziło działalność
w 1977 roku –259, w których zrzeszonych były 11702 osoby w tym 2663 kobiety.
Podstawową formą oceny pracy działalności Rad Gminnych i LZS omawianym
okresie były prowadzone konkursy na najlepiej pracującą Radę Gminną oraz
współzawodnictwo ogniw podstawowych o sportowy znak jakości Omega. Konkursy te
510
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stanowiły czynnik aktywizujący, podnosiły poziom działalności przyczyniając się do
szybszego rozwoju kultury fizycznej w środowisku. Podstawę do oceny poszczególnych
instancji stanowiła działalność sportowa, rekreacyjna, turystyczna, wychowawcza,
szkoleniowa, propagandowa, gospodarność oraz organizacja i przebieg kampanii
sprawozdawczo - programowych itp.513.
Należy wspomnieć, że w 1977 roku LZS Nowa Wieś Lęborska uzyskał I miejsce
w ogólnopolskim współzawodnictwie podstawowych ogniw Zrzeszenia LZS o
sportowy znak jakości Omega. W konkursie oceniano działalność w zakresie sportu,
wychowania fizycznego i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, szkolenia, urządzeń
sportowych, działalności finansowej i organizacyjnej514.
Zdarzało się jednak, że w całokształcie pracy poszczególnych instancji
występował brak systematycznej pracy w okresie całego roku, dlatego nie wszystkie
LZS i rady gminne działające w województwie uczestniczyły w/w konkursach. W 1986
roku szacunkowa liczba członków LSZ wynosiła ok. 11 tys. osób. Pracowali oni w 31
radach gminnych, 211 kołach LZS i LKS515. Wykaz najlepiej działających Rad
Gminnych i LZS-ów w województwie zawiera tabela.
Tabela 22. Wykaz najlepiej pracujących rad gminnych i LZS w woj. słupskim w latach
1975-1983
Lata

Rada Gminna

LZS

Wieś

Miasto

Miejscowość

Gmina

1975

-

-

-

-

1976

Nowa Wieś Lęborska

-

Rychnowy

Człuchów

1977

-

Człuchów

Wytowno

Ustka

1978

Dębnica Kaszubska

-

Biesowice

Kępice

1979

Przechlewo

Człuchów

Biesowice

Kępice

1980

Kobylnica

-

Objazda

Ustka

1981

-

Człuchów

Biesowice

Kępice

1982

Przechlewo

Człuchów

Lipnica

Bytów

1983

Przechlewo

Człuchów

Wrześnica

Sławno

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Kroniki LZS z lat 1970 -1991, ARW LZS W Słupsku:
sprawozdania za lata 1979-1983.

Z analizy danych statystycznych wynika, że spośród wszystkich zrzeszonych
organizacji kultury fizycznej województwa słupskiego, członkowie LZS stanowili
513
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w 1976 roku 34,9%, w 1978 roku 31,4%, a w 1980 roku 30,7%. Wyższego wskaźnika
nie osiągnęła żadna z pozostałych organizacji wychowania fizycznego. Stosunek
zrzeszonych w LZS do liczby mieszańców wsi województwa słupskiego w latach 1975
-1980 był wysoki i wynosił 6,7%, podczas, gdy w kraju 6,3%. W 1980 roku mieszkańcy
wsi uprawiali sport w 1017 sekcjach516.
W 1984 roku zakończyła się druga kadencja działalności Zrzeszenia Ludowych
Zespołów Sportowych w województwie słupskim. W obradach oceniających kadencję
wzięła udział ponad 100 - osobowa grupa trenerów, działaczy i zawodników oraz
przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych województwa. Z uwagi na
kryzysową sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju kadencja nie należała do
najłatwiejszych. Zanotowano znaczny spadek działaczy, sekcji i zawodników niemalże
we wszystkich klubach. Odczuwalny był brak sprzętu sportowego oraz bazy
treningowej.

Zrzeszenie borykało

się z

poważnymi

kłopotami

finansowymi

uniemożliwiającymi prowadzenie większej liczby drużyn oraz imprez sportoworekreacyjnych. Wskazano na potrzebę aktywizacji rad gminnych LZS i utworzenia rad
rejonowych. Ponadto wybrano nowe władze, a funkcję przewodniczącego Rady
Wojewódzkiej

Zrzeszenia

LZS

powierzono

Stanisławowi

Witosławskiemu

–

sekretarzowi KW PZPR w Słupsku517.
W 1985 roku w województwie słupskim działały 23 ogniwa LZS skupiające 9230
członków. Dużym wsparciem dla gminnych LZS była pomoc finansowa lokalnych
przedsiębiorstw. Dzięki temu miały one w części zapewniony podstawowy sprzęt
sportowy, co przekładało się większe możliwości treningowe, a tym samym na lepsze
wyniki. W gminach, gdzie brakowało zakładów mogących wesprzeć LZS pomagała
Ochotnicza Straż Pożarna (dalej: OSP), a także Koła Gospodyń Wiejskich
(dalej:_KGW). Niestety taka pomoc była niewystarczająca518.
W 1988 roku problemy zaistniałe w LZS zostały poruszone na posiedzeniu KW
PZPR, po którym zwrócono uwagę na konieczność ścisłej współpracy – w procesie
upowszechnienia sportu – z zakładami patronackimi i przedsiębiorstwami pracującymi
na rzecz rolnictwa519. W województwie słupskim do grona przedsiębiorstw silnie

516

Kronika LZS Słupsk za lata 1970-1991, b.p.
Tamże.
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„Głos Pomorza” 1988, nr 306.
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wspierających sport na wsi należy zaliczyć lokalne PGR, zwłaszcza w Sycewicach
i Przechlewie oraz Zakład Produkcyjny Comindex w Damnicy520.
Spośród realizowanych przez LKS i LZS zadań programowej działalności
poprawnie przebiegała organizacja imprez masowych, z każdym rokiem podnosił się
ich poziom sportowy i organizacyjny521. Wśród organizowanych imprez popularnością
cieszyły się: igrzyska integracyjno-sportowe pracowników gospodarki żywnościowej,
gminne igrzyska młodzieży, święta sportu wiejskiego oraz indywidualne igrzyska wsi
i gmin w kilkunastu dyscyplinach.
Jedną z głównych imprez masowych organizowanych na terenie województwa
były Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Pracowników Gospodarki Żywnościowej522.
Celem tych Igrzysk była popularyzacja kultury fizycznej wśród pracowników
gospodarki

żywnościowej

oraz

rywalizacja

pomiędzy

przedsiębiorstwami,

kombinatami, spółdzielniami i zakładami w zakresie masowych form rekreacji
i turystyki. Każdego roku w Igrzyskach startowało po kilka tysięcy osób. Wojewódzkie
finały poprzedzone były zawsze eliminacjami gminnymi i rejonowymi523.
I Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe odbyły się w 1976 roku
w Bytowie. Udział w nich wzięło 500 uczestników. Na program igrzysk złożyły się
następujące dyscypliny: lekkoatletyka, piłka siatkowa i piłka nożna, strzelectwo,
podnoszenie ciężarów, wielobój sprawnościowy i rzut lotką do tarczy. W punktacji
generalnej zakładów pracy zwyciężyła reprezentacja PGR Bytów przed Zakładem
Drobiarskim Sławno i ZNMR Dębnica Kaszubska524. Następne lata to okres
doskonalenia form organizacyjnych i sportowych tej imprezy (w roku 1977
wprowadzone zostały do kalendarza imprez masowych Zimowe Igrzyska PGŻ). II
Wojewódzkie Igrzyska odbyły się również w Bytowie na otwartych boiskach Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Najwyższą frekwencję w tych imprezach zanotowano w 1979 roku,
ogółem startowało w nich 3842 zawodników z czego aż 1007 na szczeblu
wojewódzkim525. Dokładne liczby przeprowadzonych igrzysk i ich uczestników
w poszczególnych latach przedstawia tabela .
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Tabela 23. Zestawienie przeprowadzonych Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych
Pracowników Gospodarki Żywnościowej w latach 1975-1983
Lata
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Liczba Igrzysk
Na szczeblu
Ogółem
wojewódzkim
47
1
97
2
125
2
111
2
79
2
65
2
58
1
49
1

Liczba startujących
Ogółem

W tym kobiet

3410
7692
8169
8423
5289
4350
3969
3340

520
1558
1697
1994
1416
1115
1020
986

Na szczeblu
wojewódzkim
360
560
916
1007
543
636
350
410

Źródło: A. Zawisza: Rozwój sportu wiejskiego w woj. słupskim w latach 1975-1983. Praca magisterska.
ZWKF Gorzów Wlkp. 1985, s. 94.

Według danych z tabeli wynika, że największą liczbę igrzysk zorganizowano
w 1978 roku - 125, w których startowało 8169 zawodników. Najmniejsza liczba igrzysk
przeprowadzona została w 1976 roku, natomiast najmniej osób startowało w nich
w 1983 roku.
Istotnym

osiągnięciem

zespołowym

Zrzeszenia

było

uzyskanie

przez

reprezentację województwa IX miejsca podczas Igrzysk w Olsztynie. W 1978 roku na
Igrzyskach w Zielonej Górze zespołowo Zrzeszenie zajęło XXXVI miejsce na 49
startujących województw. Podczas tej imprezy zespół złożony z pracowników PGR
Bytów wywalczył I miejsce w wieloboju sprawnościowym. Podkreślić należy, że
w wieloboju tym startowały reprezentacje z 43 województw526.
Poza igrzyskami należącymi do stałej pozycji kalendarza imprez masowych dużą
popularnością wśród mieszkańców wsi cieszyły się rozgrywki w piłce nożnej. Imprezy
piłkarskie organizowano przy różnych okazjach, począwszy od Tygodnia Kultury
Fizycznej poprzez 1-majowe święto pracy, święto 22 lipca, dożynki itp. Stałą pozycję
w kalendarzu imprez LZS, organizacji młodzieżowych działających na wsi, a także

526
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zakładów pracy i przedsiębiorstw skupiających społeczność wiejską na tym terenie
stanowiła piłka nożna527.
Dużą popularnością cieszyły się także rozgrywki w tenisie stołowym,
organizowane w randze wsi, gmin i województwa. Tenis stołowy rozpowszechnił się
szczególnie w tych miejscowościach, w których znajdowały się świetlice, kluby oraz
szkoły posiadające sale gimnastyczne zatem wszędzie tam, gdzie znajdowało się
odpowiednio duże pomieszczenie, w którym można było ustawić choćby jeden stół do
tenisa (np. Konarzyny, Biesowice, Półczno, Główczyce)528.
Również piłka siatkowa weszła na stałe do rozgrywek wiejskich. Mecze w tej
dyscyplinie rozgrywano w większości gmin na świeżym powietrzu w okresie wiosennoletnim. Wiązało się to przede wszystkim z brakiem odpowiedniego zaplecza w postaci
sal sportowych, w których rozgrywki mogłyby być prowadzone przez cały rok529.
Środowisko wiejskie tego regionu chętnie uczestniczyło także w rozgrywkach
szachowych o Złotą Wieżę i warcabowych o Kryształowy Kamień. Co roku
w eliminacjach tych turniejów startowało kilka tysięcy osób. W 1978 roku w obu tych
turniejach na terenie województwa brało udział ponad 3 tys. zawodników, a w 1982
roku blisko 5 tys.530.
Znaczącą rolę w zakresie masowej kultury fizycznej odgrywały również imprezy
o charakterze okazjonalnym. Wiele z nich włączonych zostało do kalendarza
poszczególnych instancji Zrzeszenia LZS. Przykładem takiego święta były Dni
Olimpijczyka, w ramach których w większości gmin organizowano imprezy
rekreacyjno-sportowe. W 1981 roku w Człuchowie odbyły się biegi przełajowe,
w których uczestniczyło 137 uczniów w tym 43 dziewczęta (w tym biegu startowało 36
członków LZS w tym 12 dziewcząt). Poza tym LZS wspólnie z OSiR-em oraz TKKF
zorganizowały i przeprowadziły turniej piłki siatkowej i kometki oraz tenisa stołowego
dla zakładów pracy.
W gminie Czarne aktyw LZS wspólnie ze Szkołą Zbiorczą zorganizowali
uroczysty apel młodzieży szkolnej, po czym przeprowadzono imprezy sportoworekreacyjne: turniej piłki siatkowej, dwa ognie, biegi na 60 metrów, tenis stołowy.
Ogółem udział brało 280 uczniów. W gminie Debrzno przeprowadzono indywidualny
turniej w podnoszeniu ciężarów (uczestniczyło 29 zawodników). W Studzienicach
527
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zorganizowano spartakiadę sportowo-rekreacyjną obejmująca rozgrywki w tenisie
stołowym, warcabach 100-polowych, szachach, podnoszeniu ciężarów i biegach
przełajowych. We wsi Konarzyny, gmina Tuchomie, przeprowadzono mistrzostwa wsi
w tenisie stołowym, w których brało udział 19 osób w tym 4 kobiety531.
Podobne imprezy z okazji tego święta odbywały się w innych wsiach i gminach
województwa słupskiego (Lipnicy, Czarnej Dąbrówce, Jasieniu, Nożynie, Miastku,
Trzebielinie, Potęgowie, Przechlewie, Koczale i wielu innych)532. Ciekawą była akcja
zorganizowana dla młodzieży Szkół Rolniczych w Słupsku pod nazwą Turniej wiedzy o
sporcie i kulturze fizycznej, w której poza wiedzą, należało wykazać się sprawnością
fizyczną. Było to pokonywanie toru przeszkód lub marsz na szczudłach533.
Doskonałą okazją do zorganizowania imprez masowych było również Święto 1
maja, które na wiejskich stadionach gromadziło niemal całą miejscową społeczność.
Przeciętnie w każdej gminie co roku w zawodach 1-majowych uczestniczyło około 200
osób. Z tej okazji odbywały się również Małe Wyścigi Pokoju534.
Na sportowo obchodzono także w środowisku wiejskim święto ludowe 22 lipca
i uroczystości dożynkowe. W ramach tych świąt, obok piłki nożnej rozgrywanej co roku,
w każdej gminie odbywało się szereg festynów rekreacyjno-sportowych, na które
składały się liczne konkurencje np. ringo, konkurs siłacza, turnieje rodzinne, slalomy
rowerowe, biegi z przeszkodami, wyścigi w workach, zawody strzeleckie itp.535.
Poza wyżej wymienionymi imprezami sportowymi organizowano powszechną
akcję Dziewczęta na start, która miała na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród
dziewcząt i kobiet wiejskich. Odbywały się również zawody strzeleckie w ramach
pucharu Robotnika Rolnego, w których każdego roku średnio startowało około 3 tys.
zawodników. Poza tym organizowano na tym terenie turnieje tenisa stołowego o puchar
KGW, puchar CZSR oraz biegi crossowe o puchar ZSMP536.
Ważne miejsce, obok masowych form kultury fizycznej w środowisku wiejskim
województwa słupskiego zajmowała turystyka i krajoznawstwo. W omawianych latach
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS jako wytyczne do pracy w kształtowaniu ruchu
turystycznego i krajoznawstwa oraz wszelkich form wypoczynku i rekreacji, przyjęło
Uchwałę VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia LZS. Wzbogaciło jej
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postanowienia o program przyjęty na VI plenum Rady Głównej Z LZS w roku 1978.
Słupskie Zrzeszenie działając wspólnie z ZSMP oraz innymi organizacjami dążyło do
objęcia swym zasięgiem jak największej liczby mieszkańców wsi, kładąc główny nacisk
na pozyskanie dla turystyki załóg państwowych przedsiębiorstw rolnych i pracowników
spółdzielczości wiejskiej.
W kalendarzu imprez LZS w województwie znajdowały się liczne akcje
turystyczne. W 1977 roku w okresie od czerwca do września przebywało na terenie
województwa ok. 70 tys. turystów w tzw. otwartej bazie noclegowej. Odbyło się
kilkaset imprez turystyczno-krajoznawczych, w których uczestniczyło prawie 30 tys.
mieszkańców województwa słupskiego. Przeprowadzono ponad 200 wycieczek
szkolnych oraz 30 rajdów, w których uczestniczyło około 1000 osób. Kuratorium
Oświaty i Wychowania zarejestrowało 30 obozów wędrownych i 42 biwaki537.
W ramach popularyzacji ruchu turystycznego w dniach 9-12 maja 1985 roku
Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej przy współpracy z LOK, LZS,
i ZHP zorganizował w Czarnem Ogólnopolski Zlot Turystyczny Czcimy pamięć
tamtych dni538. W trakcie trwania zlotu przeprowadzono szereg imprez kulturalnych jak
również konkursów i turniejów sportowych. Klasyfikację województw wygrał Słupsk
wyprzedzając: Gorzów Wlkp., Koszalin, Wałbrzych, Łódź i Przemyśl539.
Chcąc poszerzyć

działalność w zakresie sportu, turystyki

i

rekreacji

w województwie słupskim w 1989 roku przeprowadzono cykl spotkań Rady
Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS. Głównym koordynatorem tej działalności była
Wojewódzka Komisja Turystyki Mieszkańców Wsi, którą kierował Zenon Bogucki. Za
podstawą formę popularyzacji kultury fizycznej przyjęto ogólnodostępne imprezy dla
wszystkich mieszkańców wsi. Było to spowodowane trudnościami finansowymi540.
Z dniem 1 stycznia 1990 roku zostały wstrzymane wszelkie dotacje dla
organizacji społecznych. Brakowało pieniędzy na sprzęt, nie wspominając o środkach
transportu czy organizacji imprez. Reguły kapitalizmu (wolnego rynku), które
opanowały branżę sportowo-rekreacyjną, spowodowały, że działalność sportowoorganizacyjną utrzymały jedynie największe kluby541. W zaistniałej sytuacji wydarzenia
sportowo-turystyczne odbywały się rzadziej i miały mniejszy zasięg. W 1991 roku
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w Przechlewie RW Zrzeszenia LZS w Słupsku wspólnie z Komendą Chorągwi ZHP
Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz organizacjami społecznymi zorganizowały XV
Rajd Gwieździsty Szlakiem Wyzwolenia Ziemi Przechlewskiej. Oprócz samego rajdu
przeprowadzono wiele gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych oraz konkurs piosenki
rajdowej542. Poddany analizie i przedstawiony w niniejszym rozdziale dorobek WZ LZS
działającego na ziemi słupskiej ukazał znaczące zasługi tej organizacji w promowaniu
rekreacji i turystyki tworzeniu sportu wiejskiego, a tym samym kultury fizycznej na
wsi. Upowszechnianie sportu i turystyki szczególnie w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych przebiegało w bardzo trudnych warunkach. Społeczność wiejska
często tylko dzięki działalności Zrzeszenia miała kontakt ze sportem.
Tabela 24. Stan ilościowy Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1980-1996
Wyszczg.
Ogniska
Członkowie
Ćwiczący
W tym
kobiety
W tym
juniorzy i
juniorki
imprezy
uczestnicy

‘80
236
11172
-

‘85
217
9329
8824
1941

‘86
227
9372
2043
4988

‘87
228
9846
8859
1917

‘88
229
10185
9174
2252

‘89
200
10156
9410
2298

‘90
166
7441
6609
1713

‘91
135
5748
5321
1220

‘95
68
1296
1140
43

‘96
70
1289
1145
56

-

5109

4016

5129

5659

5468

4121

3314

981

1010

5019
3591
4602
4142
4554
4111
3120
2705
424
414
168028 125195 122079 156102 180527 164377 134000 115269 10638 10275

Źródło: Opracowanie własne- Roczniki statystyczne województwa słupskiego w latach 1981-1997.

Na podstawie danych z tabeli wynika, że największa liczba ognisk LZS
prowadziła działalność w 1980 roku – 236, zrzeszonych w nich było 11172 członków.
Najmniejsza liczba ognisk funkcjonowała w 1995 roku – 68, a najmniej członków
zrzeszonych w nich było w 1996 roku – 1289. Analizując liczbę imprez najwięcej
zorganizowano ich w 1980 roku – 5019, uczestniczyło w nich – 168028 osób, a w 1986
roku była to najmniejsza liczba osób – 10275.
2. Obiekty i urządzenia sportowe LZS
Powszechność kultury fizycznej oraz stopień realizacji programu Zrzeszenia LZS
w dużej mierze zależał od ilości i jakości posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej
i turystycznej. Dążeniem Zrzeszenia LZS w województwie słupskim było zaopatrzenie
każdego klubu w danym środowisku w proste urządzenia sportowo-rekreacyjne
542
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a w poszczególnych gminach - gminnych i zakładowych ośrodków sportu i rekreacji.
Mimo trudności finansowych w latach osiemdziesiątych prawie każdy LZS
w województwie posiadał boisko do piłki nożnej, z nielicznymi wyjątkami, w których
władze gminne zabrały place boisk i przeznaczyły je pod uprawę rolną.
Wszelka modernizacja i remonty posiadanych obiektów i urządzeń sportowych
odbywały się w ramach czynów społecznych wykonywanych przez działaczy
i sportowców LZS. Inicjatywa społecznego budownictwa natomiast wspierana była
konkursami boisko w każdej wsi i ośrodek sportu i rekreacji w każdej gminie. Wartość
czynów społecznych przy budowie urządzeń sportowych i turystycznych w 1975 roku
wynosiła 2 256 125 złotych podobnie było w roku 1978, gdzie liczba
przeprowadzonych czynów oszacowano na łączną wartość 2 745 918 złotych543.
Budownictwo społeczne było podstawowym sposobem zaspokajania potrzeb
w zakresie bazy sportowej. Każdy aktywniejszy LZS starał się o własny obiekt
sportowy. Warunkiem decydującym o budowie obiektów i urządzeń sportowych było
posiadanie odpowiedniego terenu. Reforma rolna, uspołecznienie części ziemi w Polsce
Ludowej pozwoliło, na pozyskanie ziemi pod budowę obiektów i urządzeń
sportowych544.
Z uwagi na konieczność uporządkowania spraw związanych z ustaleniem
faktycznego stanu posiadania bazy sportowej i turystycznej w 1978 roku słupskie
Zrzeszenie LZS przeprowadziło inwentaryzację obiektów i urządzeń sportowych oraz
turystycznych.

Wyniki

tej

inwentaryzacji

skonfrontowano

z

obowiązującymi

w gminach planami zagospodarowania przestrzennego. One bowiem perspektywicznie
określały położenie terenów rekreacyjnych przeznaczonych wyłącznie pod budowę
obiektów sportowych, wypoczynkowych i turystycznych. Działanie takie zapewniało
pewną gwarancję nienaruszalności tychże terenów. Z przeprowadzonej lustracji
obiektów i urządzeń wynikało, że istniejący stan był wystarczający dla podstawowej
działalności poszczególnych kół LZS545.
Mankamentem istniejących obiektów otwartych (boiska do piłki nożnej) był
jednak brak zaplecza socjalnego. Brakowało zwłaszcza szatni, ciepłej wody,
magazynów na sprzęt. Często zdarzało się, że nieodpowiedni był stan nawierzchni
boisk. Niewystarczająca dla wsi była liczba sal gimnastycznych, utrudniało to rozwój
sportu i rekreacji w okresie jesienno-zimowym. Brakowało także kąpielisk, istniało ich

543

ARW LZS w Słupsku: Sprawozdanie z działalności WZ LZS w Słupsku za lata 1979-1983, s. 27.
S. Drążdżewski: Ludowe Zespoły Sportowe, s. 85-86.
545
ARW LZS w Słupsku: Sprawozdanie z działalności WZ LZS w Słupsku za lata 1975-78, s. 28.
544

163

23546. Stan w zakresie obiektów sportowych na przestrzeni lat 1975-1980 przedstawia
tabela.
Tabela 25. Obiekty sportowe LZS w latach 1975-1980

Lata

Baseny

Sale

kąpielowe sportowe

Boiska

Boiska

Boiska

do piłki

do piłki

do piłki

nożnej

siatkowej ręcznej

Boiska do Urządzenia
koszykówki

LA

Inne

razem

1975

37

36

211

209

82

21

84

5

685

1976

25

33

231

205

81

27

85

10

697

1977

42

30

218

209

71

19

54

18

670

1978

28

25

212

201

79

27

37

14

633

1979

23

28

213

196

65

25

46

23

630

1980

25

32

215

182

61

21

35

24

606

Źródło: ARW: Sprawozdanie zbiorcze z 1979 roku. W latach 1981-1983 sytuacja w tym zakresie nie
uległa zasadniczym zmianom.

Według danych statystycznych w roku 1986 stan obiektów przedstawiał się
następująco: 200 boisk, 3 stadiony i jedna hala sportowa. Część z tych obiektów
wybudowała młodzież, w corocznych akcjach boisko w każdej gminie547. Niewielka
liczba obiektów sportowych wynikała z trudności finansowych z jakimi borykało się
Zrzeszenie. Działalność Zrzeszenia LZS oparta była na dochodach własnych, składkach
członkowskich, świadczeniach materialnych jednostek gospodarki żywnościowej
i spółdzielczości wiejskiej, środkach z administracji terenowej oraz dotacjach WKFSiT
Urzędu Wojewódzkiego548. Środki te były jednak nie wystarczające na prawidłowe
prowadzenie działalności Zrzeszenia549.
Pomimo to, dzięki inicjatywie i aktywności społeczności wiejskiej powstawały
nowe obiekty sportowe. W 1977 roku w Jezierzycach k. Słupska wybudowano w czynie
społecznym kort. Dzięki temu przy miejscowym LZS utworzona została szkółka
tenisowa550. W 1984 roku w Bińczu oddano do użytku stadion sportowy, który powstał
w czynie społecznym członków koła ZSMP i działaczy LZS 551. W 1989 roku
wybudowano boisko sportowe w Główczycach, korty tenisowe w Jasieniu
i Konarzynach oraz wyremontowano i zmodernizowano szatnie w Damnicy552. Mimo
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tych wszystkich zabiegów baza materialna LZS, szczególnie liczba sal gimnastycznych
była ciągle dalece niewystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb.
3. Kadra szkoleniowa i aktyw społeczny
Podstawową część programu LZS realizowano dzięki społecznej pracy członków
i działaczy LZS. Ogniwa Zrzeszenia nie miały etatowych pracowników, poza LKS,
które zatrudniały szkoleniowców w sporcie kwalifikowanym. W środowisku wiejskim
województwa słupskiego pracowało społecznie około 688 działaczy. Średnio w gminie
działało 22 animatorów życia sportowo-turystycznego, przy czym w poszczególnych
gminach występowały znaczne różnice. Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w latach 19751983 zatrudniało 20 osób. Były to: 3 osoby kierownictwa biura, 5 starszych
inspektorów, którzy w zakresie swych obowiązków posiadali dwa lub trzy zadania np.
sport masowy i kwalifikowany oraz 10 pracowników zatrudnionych na etatach
inspektorów d/s gmin. Organizowali oni pracę rad gminnych LZS i ogniw
podstawowych. Przeciętnie jeden inspektor w rejonie swojego działania obejmował
teren trzech gmin.
W omawianym okresie można było również zauważyć dużą fluktuację kadr,
która głównie dotyczyła inspektorów d/s gmin. Przez dłuższy czas nie było obsady
etatowej w gminie: Miastko, Kołczygłowy, Trzebielino, Damnica, Smołdzino, Wicko i
Potęgowo. Przyczyną takiej sytuacji były niskie płace w porównaniu z innymi grupami
zawodowymi oraz nienormowany czas pracy i jej terenowy charakter. Prowadziło to do
licznych zakłóceń w pracy kół i klubów a tym samym mniejszej aktywności w zakresie
sportu i turystyki.
O rozwoju sportu, rekreacji i turystyki na wsi decydowało oczywiście
odpowiednie przygotowanie kadr. Z uwagi na braki w tym zakresie w 1975 roku
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS rozpoczęło cykl szkoleń w zakresie organizatorów
turystyki. Do współpracy zaproszono grono fachowców od spraw turystyki z Wydziału
Kultury Fizycznej i Turystyki (dalej: WKFiT) Urzędu Wojewódzkiego. PTTK, OST
Gromada oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania553. Poza tym w celu podniesienia
kwalifikacji kadry etatowej zorganizowano szkolenia specjalistyczne w Ośrodku LZS
w Teresinie. Wszyscy nowo przyjęci pracownicy kierowani byli na kursy zgodnie
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z zasadą wyznawaną przez słupskie Zrzeszenie, że każdy pracownik etatowy winien
legitymować się jednym tytułem specjalizacji sportowej lub turystycznej.
W 1975 roku Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Słupsku wznowiło również cykl
szkoleń, w których uczestniczyło 200 osób wytypowanych głównie ze środowisk służb
socjalnych PGR, którzy z reguły zajmowali się sprawami sportu, turystyki
i wypoczynku. W dalszej kolejności zorganizowano kursy dla aktywu LZS
i pracowników z jednostek podlegających WZKR. Przeprowadzono także szkolenia dla
kandydatów na organizatorów turystyki z POHZ i SHR, rolnej spółdzielczości
produkcyjnej i handlu wiejskiego oraz mleczarstwa554. Stan kadry etatowej ilustruje
tabela.
Tabela 26. Kadra etatowa WZ LZS w woj. słupskim w latach 1975-1983

Lata

Limit
etatów

Zatrudnienie
na koniec
roku

Fluktuacja kadr
Zwolnionych przyjętych

Kwalifikacje ogólne

Kwalifikacje
specjalne

Podstawowe Zawodowe Średnie

Niepełne
wyższe

wyższe

1975

20

19

8

18

4

2

2

15

-

-

1976

21

21

8

11

6

3

1

17

-

-

1977

21

21

10

7

7

4

1

15

-

1

1978

20

19

9

9

7

4

-

14

-

1

1979

20

20

2

4

9

3

-

17

-

-

1980

20

19

3

3

9

2

1

16

-

-

1981

20

20

2

4

8

2

1

17

-

-

1982

20

19

4

3

9

2

2

14

1

-

1983

20

19

4

7

8

2

3

14

-

-

Źródło: Sprawozdania WZ LZS za lata 1978 – 1983.

Z powyższych danych wynika, że największa liczba kadry etatowej zatrudniona była
w 1976, 1977 - 21 osób, a najmniejsza w 1975, 1978, 1980, 1982, 1983 roku – 19
osób.
Z chwilą reorganizacji i powstania Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS środowisko
wiejskie tego regionu nie posiadało również odpowiedniej liczby kadry specjalistycznej.
W 1980 roku w całym Zrzeszeniu zatrudnionych było zaledwie 5 szkoleniowców na
pełnym etacie, co stanowiło 11,0% ogółu kadry szkoleniowej pracującej w słupskich

554
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LZS, natomiast w kraju liczba zatrudnionych na pełnym etacie osiągała w tym czasie
47%555.
Sytuacja ta w kolejnych latach nie uległa zmianom i do rzadkości należały ogniwa
i sekcje, w których działalność szkoleniową prowadzili wykwalifikowani specjaliści.
Głównie funkcje te pełnili aktualni działacze lub byli zawodnicy. Stan liczbowy kadry
szkoleniowej w LZS w województwa słupskiego przedstawia tabela.
Tabela 27. Kadra szkoleniowa działająca w woj. słupskim
w latach 1975-1983
Kadra szkoleniowa
lata

Trenerzy

Instruktorzy

Organizatorzy wf

sędziowie

Płatni

społeczni

Płatni

społeczni

i sportu

1975

1

3

28

83

176

352

1976

2

-

30

26

203

278

1977

2

-

30

36

181

240

1978

4

-

10

20

166

158

1979

5

-

35

18

220

190

1980

5

-

39

27

188

254

1981

5

4

30

22

184

171

1982

4

1

23

23

197

281

1983

4

2

30

38

213

271

Źródło: Zawisza: Rozwój sportu wiejskiego w woj. słupskim w latach 1975-1983. Praca magisterska.
ZWKF Gorzów Wlkp. 1985, s. 72.

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wynika, że największa liczba
szkoleniowców zatrudniona była w 1976 roku, 2 trenerów płatnych, 30 instruktorów
płatnych i 36 społecznych, 181 organizatorów wychowania fizycznego i sportu oraz 240
sędziów, w sumie 539 osób.
Sytuacja w zakresie liczebności kadry szkoleniowej w kolejnych latach nie uległa
poprawie mimo organizowanych przez Radę Główną kursów instruktorskich.
Podstawową

trudność

stanowił

dobór

kandydatów

z

co

najmniej

średnim

wykształceniem. Osoby posiadające takie wykształcenie zatrudniane były przeważnie
w innych instytucjach, ich delegowanie na szkolenie było w wielu przypadkach
niemożliwe. Przeszkodę stanowiła również strona finansowa ponieważ WZ LZS nie
posiadało środków dla zrekompensowania utraconych zarobków uczestnikom takich
kursów. Zatem nie było zbyt wielu zainteresowanych, a przydzielane limity przez Radę
555
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Główną

pozostawały

często

niewykorzystane556.

Szczególny

więc

nacisk

w omawianym okresie WZ kładło na szkolenie jak największej liczby organizatorów
sportu, choć sytuacja ta nie rozwiązywała w pełni problemu. Według danych
statystycznych w 1986 roku w LZS w województwie słupskim pracowało 11 trenerów,
74 instruktorów, 337 organizatorów sportu, 143 organizatorów turystyki i 304
sędziów557. W końcu omawianego okresu LZS w regionie zatrudniały w 1994 roku 4
trenerów i 10 instruktorów oraz w 1996 roku 7 trenerów i 8 instruktorów558. Należy
jednak podkreślić fakt, że mimo występujących trudności kadrowych poziom
organizacyjny i techniczny imprez sportowych był dosyć wysoki.
4. Rozwój dyscyplin sportowych w ramach LZS
Największą popularnością w LZS województwa słupskiego cieszyły się
następujące dyscypliny: kolarstwo, piłka nożna, piłka siatkówka, szachy i podnoszenie
ciężarów. Rywalizacja w/w dyscyplinach odbywała się podczas cyklicznych zawodów
sportowych: igrzysk, spartakiad wsi i zlotów turystycznych. Najlepiej funkcjonującymi
klubami były te, dla których jednostkami wspierającymi były PGR m. in.: Wybrzeże
Objazda, Chrobry Charbrowo – klub posiadający własne obiekty sportowe, Brda
Przechlewo. Jednak wizytówką słupskiego wyczynowego sportu wiejskiego był Piast
Człuchów z sekcją kajakarstwa, lekkoatletyki i łucznictwa559.
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nastąpił regres w rozwoju
dyscyplin sportowych. Przyczyniła się do tego organizacja sportu wiejskiego poza
środowiskiem. Każdego roku zmniejszał się udział młodzieży i osób starszych,
(mieszkańców wsi) w masowych imprezach sportowych i turystycznych. Zjawisko to
było również następstwem braku współdziałania organizacji działających w środowisku
LSZ, ZSMP i związków zawodowych. Poza tym działalność LSZ nie znajdowała
wsparcia ze strony administracji państwowej oraz kierownictwa przedsiębiorstw
gospodarki rolnej560.
Piłka nożna
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ARW LZS w Słupsku: Sprawozdanie z działalności WZ LZS w Słupsku w latach 1975-1978, s. 26.
„Sport” 1986, nr 180. Kronika LZS Słupsk za lata 1970-1991, b.p.
558
Rocznik statystyczny województwa słupskiego z 1995 i 1997, s. 334-335, 281.
559
„Sport” 1986, nr 180.
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A. Zawisza: Rozwój sportu wiejskiego w województwie słupskim w latach 1975-1983. Praca magisterska. ZWKF
Gorzów Wlkp. 1985, s. 109, 110.
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Największą popularnością w środowisku wiejskim województwa cieszyła się
piłka nożna. Praktycznie w każdym LZS i LKS prowadzono drużynę piłkarską.
Zdarzało się tak, że w pierwszej kolejności powstawał zespół piłkarski, a w następnej
LZS. W 1977 roku na terenie województwa działało około 230 zespołów piłkarskich
skupiających ponad 5 tys. zawodników. W 1983 roku drużyn tych było około 160
z ponad 4 tys. uczestników. W każdym roku około 3/4 z tych zespołów uczestniczyło
w stałym systemie rozgrywek w województwie561.
Ogółem na terenie województwa słupskiego w rozgrywkach piłki nożnej w latach
1975-1983 udział wzięło blisko 20 tys. zawodników w około 1300 drużynach
piłkarskich z czego w klasie A - 266 zespołów, w B - 366 i w C 641. Dokładne dane
liczbowe charakteryzuje tabela nr 8. W roku 1975 i 1976 rozgrywki prowadzone były
również w klasie D, jednakże ze względu na nikły udział zespołów w tej klasie, została
ona rozwiązana.
Tabela 28. Zespoły piłki nożnej LZS zgrupowane w poszczególnych klasach
w latach 1975-1983
Liczba zespołów w klasach

Lata

A

B

C

A juniorzy

1975

-

-

90

-

1976

3

40

102

6

1977

7

54

117

14

1978

7

50

112

14

1979

16

41

71

16

1980

19

49

52

19

1981

18

43

42

18

1982

28

55

29

26

1983

28

54

26

27

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o sprawozdania 1975-1978, s.5 i 1979-1983, s. 23.

Na podstawie danych tabelarycznych widoczny był aktywny udział drużyn we
wszystkich rodzajach rozgrywek. W lidze wojewódzkiej spotkania rozgrywały zespoły:
Brda Przechlewo, Wybrzeże Objazda i Baszta Bytów czy Potęgowo. W klasie A
znajdowały się zespoły z następujących miejscowości: Tychowo, Charbrowo,
Wrześnica, Trzebielino, Motarzyno, Rzecznica. Do klasy B należały: Rzecznica,
Smołdzino, Pobłocie, Biesowice, Sycewice, Korzybie, Czarna Dąbrówka, Debrzno.
561

Kronika LZS Słupsk za lata 1970-1991, b.p.
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W klasie C startowały: Studzienice, Rekowo, Jezierzyce, Retkowice, Miłocice,
Budowo, Cecenowo, Strzelino, Bruskowo.
Większość tych zespołów posiadała patronat państwowych przedsiębiorstw
rolnych oraz innych zakładów działających na rzecz rolnictwa. Uczestniczyły one m.in.
w budowie stadionu lub boiska dla poszczególnych gmin. Dotyczyło to Damnicy,
Potęgowa i Nowej Wsi Lęborskiej.
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Kolarstwo
Czołową dyscypliną sportową w słupskich LZS było kolarstwo 562. Szczegółowa
charakterystyka tej dyscypliny przedstawiona została w rozdziale VI. Jednakże
obrazując rozwój poszczególnych dyscyplin w LZS-ach należy wspomnieć, że
w ramach rozwoju kolarstwa MKLS Piast współpracował z 10 szkołami podstawowymi
na terenie województwa, m. in. z SP w Damnicy, w Kobylnicy i w Ryczewie, gdzie
prowadzono szkółki kolarskie, które liczyły około 100 chłopców. Koordynatorem
szkolenia był Roman Ratajski, który współpracował z innymi instruktorami kolarstwa.
W celu propagowania dyscypliny i naboru nowych członków do sekcji organizowano
Małe Wyścigi Pokoju. Najlepsza trzydziestka otrzymywała sprzęt, co znakomicie
wpływało na rozbudowę i umocnienie zaplecza kadrowego sekcji. Jednak dalszy rozwój
uzależniony był od pomocy materialnej przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej m.in.
Zakład Naprawczy Maszyn Rolniczych Słupsk, Przedsiębiorstwo Robót InżynieryjnoMontażowych

Budownictwa

Rolniczego,

Spółdzielnia

Transportu

Wiejskiego,

Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska i Państwowe Gospodarstwo Rolne563.
Szachy
Była to kolejna dyscyplina znana i popularna w środowisku wiejskim
(szczegółowe omówienie tej dyscypliny znajduje się w rozdziale VI). Należy jednak
wspomnieć o kilku wydarzeniach, które dotyczą pracy LZS. W połowie kwietnia 1975
roku w Uniejowie (woj. łódzkie) odbył się XVII drużynowy międzynarodowy turniej
szachowy z udziałem zespołów z Bułgarii, Czechosłowacji i NRD. Indywidualnie Złote
wieże trafiły do rąk Grażyny Pietras (LZS Piotrawin) i Stanisława Nowaka (MLKS
Piast Słupsk). W zawodach tych MLKS Piast Słupsk w składzie: Kazimierz Batruch,
Czesław Bogusz, Adam Semeniuk i Halina Zydroń zdobył drużynowo II miejsce
premiowane Srebrną wieżą, którą ufundowała Rada Główna Zrzeszenia LZS564.
W 1987 roku w Ośrodku Szkolenia Kursowego WOPR w Karżniczce rozegrano
finał Wojewódzkiego Turnieju Szachowego Złota Wieża, w którym startowały
zwycięskie ekipy eliminacji rejonowych organizowanych przez Wojewódzkie

562

Kronika LZS Słupsk za lata 1970-1991, b.p.
Tamże.
564
„Wiadomości Sportowe” 1975, nr 15; Kronika LZS Słupsk za lata 1970-1991, b.p.
563
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Zrzeszenie LZS, ZMW, ZSMP i ZHP. Po dwudniowych zmaganiach najlepszą drużyną
okazał się LZS Przełom z Postomina, który wyprzedził LKS Brda z Przechlewa, Koło
ZMW z Bytowa, LZS Comindex z Damnicy i LZS z Czarnówka. Zwycięska drużyna
awansowała do finałów w Bydgoszczy565.
W 1991 roku z inicjatywy WZ LZS w Słupsku szachiści rozegrali dwa turnieje
w Przechlewie oraz w Studzienicach. W pierwszym zwycięstwo odnieśli zawodnicy
z klubu LKS Brda Przechlewo w składzie: M. Miller, K. Stoltman, P. Fried, E. Got,
natomiast turniej w Studzienicach o Złotą Wieżę wygrał A. Kostela przed M. Kobielą
i W. Slobodą566.
Warcaby
Obok szachów dużą popularnością cieszyły się warcaby stupolowe, które miały
szansę stać się wiodącą dyscypliną LZS w województwie. Od 1977 roku ośrodkiem
koordynującym działalność w tej dyscyplinie był Bytów, gdzie na terenie miasta
i gminy niemal we wszystkich szkołach powołane zostały sekcje warcabowe. Ogółem
w województwie w roku 1978 pracowało 139 sekcji, a w 1983 roku istniało ich już 149
z jedną zarejestrowaną w Okręgowym Związku Sportowym 567. Należy również
podkreślić fakt, że w latach osiemdziesiątych zawodnicy z Bytowa odnosili znaczne
sukcesy. W 1982 roku na Mistrzostwach Polski w Gdańsku I miejsce w kategorii
juniorów wywalczył Jan Ziółkowski, a wśród młodziczek najlepszą okazała się
Krystyna Kaczmarek. W kolejnym roku Krystyna Kaczmarek zajęła I miejsce wśród
juniorek, natomiast w grupie młodzików na I miejscu uplasował się Krzysztof
Kutowski. Popularyzatorem tej dyscypliny w województwie słupskim był Edmund
Drzymała568.
Podnoszenie ciężarów
Podnoszenie

ciężarów

było

dyscypliną

chętnie

uprawianą,

poza

tym

widowiskową. Sekcje pracowały w znacznej części LKS w województwie. W 1976
roku na I Ogólnopolskich Igrzyskach Pracowników Rolnictwa w Olsztynie słupscy

565

„Głos Pomorza” 1987, nr 65.
Kronika LZS Słupsk za lata 1970-1991, b.p.
567
ARW LZS w Słupsku: WZ LZS w Słupsku. Sprawozdanie z działalności za lata 1979-1983, s. 23.
568
Tamże.
566
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zawodnicy wywalczyli: Tadeusz Sikora VI miejsce w wadze koguciej i Jerzy Piecha
VII miejsce w wadze muszej569.
Lekkoatletyka
Była to popularna i ogólnodostępna dyscyplina sportowa. Wysoką frekwencją
cieszyły się masowe imprezy i konkurencje lekkoatletyczne, odbywające się podczas
festynów sportowych. Poza tym sukcesy odnosili zawodnicy LZS na zawodach
ogólnopolskich. W 1976 roku w Olsztynie sekcja lekkoatletyczna LZS Bytów w finale I
Ogólnopolskich Igrzysk Pracowników Rolnictwa zdobyła I miejsce570. Natomiast
indywidualnie Ewa Borkowska wywalczyła III miejsce w rzucie oszczepem i V
w pchnięciu kulą, Janina Witka zajęła III miejsce w biegu na 800 m, Ewa Cyrsen – V
w biegu na 1500 m, Janusz Rolbicki – III w biegu na 800 m i na 3000 m. W 1983 roku
odbyła się X Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży, w której lekkoatleci z województwa
słupskiego zdobyli 7 medali.
Na uwagę zasługuje dziewiętnastoletni Dariusz Nawrocki, który wywalczył dwa
medale, w biegu na 5000 m w Zielonej Górze (złoty) oraz w biegu przełajowym na
6000 m w Poznaniu (srebrny). D. Nawrocki był zawodnikiem niewielkiego klubu Rodło
Lębork, w kolejnych latach zawodnik ten został powołany do reprezentacji narodowej
do lat 21571.
W 1984 roku w Warowni Jurajskiej na XI OSM zawodnicy LZS w kategorii
juniorek i juniorów młodszych zdobyli dwa złote medale na 3000 m. Byli to Katarzyna
Pliszka z Piasta Człuchów i Jarosław Folta z MZKS Victoria Sztum572.
Siatkówka
Mimo trudności bazowych piłka siatkowa zyskiwała popularność wśród
mieszkańców słupskiej wsi. Mecze piłki siatkowej rozgrywano przy okazji imprez
kulturalnych i festynów sportowych.
W 1990 roku w Dębnicy Kaszubskiej odbył się otwarty turniej w piłce siatkowej
mężczyzn z udziałem pięciu zespołów573. Zwycięzcą zawodów został zespół LZS
Sparta Sycewice wyprzedzając miejscowy LZS oraz LZS Motarzyno 574.
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Brydż
Sekcja brydża prowadzona była w LKS Piast i prezentowała charakter
rekreacyjny575. Spotkania brydżowe rozgrywano w ramach turniejów sportowych
o zasięgu regionalnym. W 1991 roku odbył się w Pieńkowie turniej brydża sportowego,
w którym uczestniczyło 8 par. Zawodnicy rywalizowali o Puchar WZ LZS. Zdobyła go
drużyna MLKS Pieńkowo grająca w składzie: A. Oboszański i M. Stankowski576.
Tenis stołowy
Była to bardzo popularna dyscyplina w środowisku wiejskim. W 1977 roku
zorganizowano około 690 turniejów tenisa, w których uczestniczyło około 11 tysięcy
osób. W 1980 roku odbyło się 720 tego typu imprez, brało w nich udział około 11500
zawodników. W 1982 roku zmniejszyła się liczba rozgrywek, ale ich poziom został
zachowany577.
Należy wspomnieć, że sport wiejski na poziomie wyczynowym osiągnął bardzo
wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Sztandarowymi dyscyplinami
uprawianymi przez LZS były : kolarstwo, szachy, lekkoatletyka, zapasy, podnoszenie
ciężarów i tenis stołowy a największe sukcesy odniesiono w II połowie lat
siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych.
Strzelectwo
Sekcja strzelecka najprężniej działała w Czarnej Dąbrówce i Damnicy, gdzie
w czynach społecznych wybudowane zostały strzelnice. Słupscy zawodnicy startowali
głównie w zawodach o Puchar Robotnika Rolnego, stały się one trwałą imprezą
w ogniwach i klubach LZS oraz kołach LOK. W 1976 roku sekcja strzelecka w finale X
Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich o Puchar Redakcji Robotnika Rolnego zajęła
jedno z czołowych miejsc578.
W roku 1980 Słupsk był organizatorem XIV finału tej imprezy, w którym
startowali zawodnicy z 42 województw. Najlepszą słupską zawodniczką w tych
zawodach została Teresa Lompert z Główczyc, która zajęła IX miejsce. W kategorii
mężczyzn na IV miejscu uplasował się Zygmunt Pałasz z LZS Orzeł Czarna Dąbrówka.
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Zespoły reprezentowały: Dębnicę Kaszubską, Motarzyno, Słupsk, Sycewice.
„Głos Pomorza” 1990, nr 52.
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W klasyfikacji województw Słupsk zajął V miejsce579. W roku 1983 drużynowo
województwo słupskie uplasowało się na X pozycji580.
W tym samym roku w Warce przeprowadzono XV Ogólnopolskie Zawody
Strzeleckie. Drużynowo triumfował Szczecin wyprzedzając Słupsk581. Indywidualnie
natomiast Teresa Florkowska, słupska zawodniczka, zajęła VII miejsce.
Województwo słupskie jako jedno z nielicznych posiadało ligę strzelecką, która
miała

swoje

zakorzenione

tradycje

na

terenie

byłego

powiatu

słupskiego.

W rozgrywkach tych czołowe lokaty zajmowali strzelcy z Główczyc, Potęgowa
i Bytowa582. Oprócz wyżej wymienionych zawodników w czołówce województwa
znajdowali się: Krystyna Dykiert i Stanisław Wyrostkiewicz583. Ogółem na terenie
województwa działały 22 sekcje strzeleckie, skupiające 259 członków, w tym 65
kobiet584.
Tabela 29. Wyniki XV Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich – Warka 1983
Lokaty

Drużynowo

Indywidualnie
Mężczyźni

Kobiety
1

Szczecin

M. Mikołajczyk

S. Nowak

2

Biała Podlaska

K. Marcinkowska

Z. Reutt

3

Leszno

M. Kopińska

M. Żugaj

4

Rzeszów

J. Włodyka

W. Kurowski

5

Poznań

K. Nawrocka

Z. Lewandowicz

6

Katowice

B. Wawrzyniak

J. Chruściel

7

Kraków

T. Florowska

J. Rajewski

8

Przemyśl

E. Zawada

A. Mądry

9

Koszalin

I. Serowka

M. Piątkowski

10

Słupsk

G. Moskalik

K. Lutowicz

Źródło: Kronika LZS Słupsk za lata 1970-1991, b.p.

Na podstawie danych z tabeli wynika, że drużyna słupska uplasowała się na X pozycji
podczas XV Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich - Warka 1983.
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Rozdział VI
Sport wyczynowy w latach 1975-1998
1. Sporty indywidualne
1.1.
Lekkoatletyka

była

Lekkoatletyka

ogólnodostępną

dyscypliną

sportu,

nie

wymagała

nowoczesnych obiektów sportowych, a masowe imprezy organizowane w zakresie tej
dyscypliny cieszyły się wysoką frekwencją. Pierwsza słupska sekcja lekkoatletyczna
została utworzona w CWMO.
Od 1974 roku prowadzona była w GKS Gryf585. Znaczące sukcesy zawodnicy tej
sekcji uzyskali w V586 i VI587 Spartakiadzie Młodzieży w Łodzi i Bydgoszczy588.
Najlepszym zawodnikiem był Janusz Rolbiecki589 w biegu na 3000 metrów
z przeszkodami. W 1977 roku został on członkiem kadry narodowej i rozpoczął
przygotowania do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. Do kadry seniorów
powołano również Floriana Kulczyńskiego w rzucie młotem i Bogdana Zakrzewskiego
w biegu przez płotki590, a do reprezentacji juniorów zakwalifikowali się: M. Antosz591,
H. Dzierhawica, N. Kaczmarek, E. Małecka, B. Słabek, R. Stanisławczuk, B. Świtała, S.
Witek.
Szkoleniowcami, którzy przyczynili się do w/w sukcesów byli: Ryszard
Ksieniewicz – dziesięcioboista, wielokrotny mistrz Polski592, koordynator sekcji, Ewa
Grecka, Ryszard Zakrzewski, Andrzej Tański, Zenon Bartoś, Leszek Górny oraz
instruktorzy Czesław Bedka, Jan Wodecki593.
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A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 77.
1977 rok – srebrny medal – w sztafecie 4x100 m w składzie: M. Antosz, R. Lenard, R. Stanisławczuk, J. Uzar.
587
1979 roku – srebrny medal – w pchnięciu kulą i rzucie oszczepem – E. Małecka– brązowy medal – w rzucie
dyskiem – B. Słabak.
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AZP UW w Gdańsku. Delegatura w Słupsku: Sprawozdanie z działalności ZGKS Gryf w latach 1977-1979,
s. 7, 9.
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W latach 1977-1979 zdobywał brązowe medale w biegu na 3 km z przeszkodami w Spartakiadzie Gwardyjskiej
Krajów Socjalistycznych. W tych samych zawodach F. Kulczyński zdobył również brązowe medale w rzucie
młotem.
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W latach 1977-1979 zdobył srebrny medal i dwa brązowe w biegu na 110 m pp w Spartakiadzie Gwardyjskiej
Krajów Socjalistycznych.
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W 1979 roku zdobył złoty medal w sztafecie 4x100 m, w Spartakiadzie Gwardyjskiej Krajów Socjalistycznych w
kat. juniorów w Russe (Bułgaria). W tych samych zawodach S. Witek zdobył srebrny medal w rzucie oszczepem.
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Lata osiemdziesiąte to czas największych sukcesów sekcji lekkoatletycznej GKS
Gryf. W 1981 roku lekkoatleci Gryfa uzyskali w Raciborzu awans do I ligi
lekkoatletycznej, znaleźli się w grupie 20 najlepszych zespołów klubowych w Polsce.
W tym czasie funkcje trenera w klubie objął Janusz Rolbiecki. Jego wychowankowie:
długodystansowiec Mariusz Mach był jednym z czołowych zawodników w Polsce
natomiast Jan Huruk – maratończyk, był rekordzistą Polski, startował w maratonach
w Londynie, Bostonie, Wiedniu i Marrakeszu. W Mistrzostwach Świata w Tokio
w 1991 roku był IV, natomiast w 1992 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie
uplasował się na VII pozycji594.
Poza tym w 1982 roku w Mistrzostwach Polski siedmioboistka Gryfa- Jadwiga
Puziarska wywalczyła złoty medal, natomiast Ryszard Witt w rzucie oszczepem zdobył
III miejsce595. Wśród młodszych zawodników Maciej Wojciechowski znajdował się
w czołówce krajowej w biegu na 3000 m z przeszkodami, Sławomir Myszke był
wicemistrzem Polski na 1000 m w hali, Mariusz Podgórski ustanowił rekord Polski
młodzików na 2000 m. Jacek Nowosielski w mistrzostwach Polski w biegach średnich
zdobył 11 medali596. W 1986 roku po raz pierwszy słupscy zawodnicy startowali
w grupie finałowej II ligi, w której uzyskali VII lokatę natomiast w roku 1987 zajęli
w niej X pozycję.
W latach dziewięćdziesiątych pojawiły się kolejne sukcesy. W 1992 roku
w Mistrzostwach Polski w Warszawie Tomasz Czubak zdobył I miejsce, Dariusz
Rychter - II w biegu na 400 m oraz Benedykt Michałowski wywalczył III lokatę
w pchnięciu kulą. W 1994 roku w Mistrzostwach Polski w Pile Tomasz Czubak
wywalczył złoty medal w biegu na 400 m, Mirosław Witek w rzucie oszczepem
natomiast Benedykt Michałowski zajął II miejsce w pchnięciu kulą. W 1995 roku
podczas halowych Mistrzostw Polski w Spale Tomasz Czubak w biegu na 400 m zdobył
złoty medal. O popularności lekkoatletyki w Słupsku świadczy fakt, że w 1994 roku
plebiscyt na najlepszego trenera w Słupsku wygrał szkoleniowiec lekkoatletów Gryfa
Edward Antczak natomiast najlepszym sportowcem Pomorza Środkowego został
słupski lekkoatleta Gryfa Tomasz Czubak, mistrz Polski w biegu na 400 m597.
W historii słupskiej lekkoatletyki zapisane zostały również osiągnięcia Agnieszki
Pogroszewskiej, zawodniczki KS Jantar Usta, która w Mistrzostwach Polski
594

Relacja E. Krawsza, zam. w Koszalinie.
„Głos Pomorza” 1994, nr 300.
596
J. Sternowski: Wszystkiemu winni sportowcy, s. 85-86.
597
„Głos Pomorza” 1994, nr 300.
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w Kielcach w 1993 roku, w kategorii juniorek w rzucie dyskiem, wywalczyła złoty
medal, a w pchnięciu kulą srebrny. Powołana została do kadry narodowej
i wystartowała w trójmeczu lekkoatletycznym Białoruś-Polska-Węgry, podczas którego
w pchnięciu kulą wywalczyła piątą lokatę, a w rzucie dyskiem czwartą. W kolejnym
sezonie rozpoczęła starty w nowej konkurencji - w rzucie młotem, w której dwukrotnie
w mistrzostwach Polski zdobyła złoty medal. W 1997 roku uczestniczyła
w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Goeteborgu, w których zakwalifikowała się
do finału, natomiast w kolejnych sezonach już zdobywała medale. Od 1996 roku
w Mistrzostwach Polski uzyskiwała drugie lokaty za Kamilą Skolimowską, późniejszą
złotą medalistką Igrzysk Olimpijskich w Sydney598.
Poważny wkład rozwój i osiągnięcia sekcji lekkoatletycznej GKS Gryf wnieśli
zawodnicy z Bytowa, zwłaszcza w kategorii juniorów i młodzików. Startowali oni
w barwach GKS Gryf od 1992 roku. Na młodzieżowych Mistrzostwach Polski
w Lublinie w 1994 roku Wojciech Kładkowski z Baszty Bytów w biegu na 800 m
i Tomasz Czubak w biegu na 400 m wywalczyli srebrne medale natomiast w rzucie
oszczepem zawodniczki z Jantara Ustka, Barbara Madejczyk zdobyła złoty medal,
Agnieszka Sałach - srebrny599.
Podsumowując osiągnięcia lekkoatletów w latach 1975-1995 wywalczyli oni 177
medali w mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych. Sukcesy
zawodników i odpowiednie warunki bazowe - Stadion 650-lecia przyczyniły się do
zorganizowania w Słupsku zawodów Ogólnopolskich o Puchar Dyrektora SPT
Przymorze. W 1984 roku odbyły się tutaj I Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.
W następnych latach miały miejsce mityngi o Grand Prix PZLA, zawody memoriałowe
im. W. Gerutto i zawody I ligowe oraz imprezy młodzieżowe. W czasie słupskich
rozgrywek lekkoatletycznych ustanowiono 6 rekordów Polski600.

598

Szkolenie Agnieszki Pogroszewskiej prowadził Henryk Młynarski, nauczyciel, który w 1980 roku podjął pracę w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce oraz założył sekcję lekkoatletyczną w KS Jantar Ustka.
J. Sternowski: Osobowości sportu, s. 18-20.
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„Głos Pomorza” 1994, nr 300.
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A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 78.
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Fot. 13. Jan Huruk (GKS Gryf, lekkoatletyka) – maratończyk
uczestnik IO Barcelona 1992

Źródło: Fot. Jan Maziejuk.

1.2.

Kolarstwo

W Polsce w latach powojennych kolarstwo było bardzo znaną dyscypliną
sportową. Duży wpływ na tę popularność miał Wyścig dookoła Polski (Tour de
Pologne), a przede wszystkim Wyścig Pokoju. Należało ono do wiodących dyscyplin
słupskiego Zrzeszenia LZS.
Początkowo tylko jeden klub – bytowska Baszta zajmowała się szkoleniem
kolarzy, w latach sześćdziesiątych XX wieku dołączyły do niej MLKS Piast Słupsk,
LKS Chrobry Charbrowo i LKS Przełom Pieńkowo. Początki były trudne, gdyż
brakowało sprzętu i bazy treningowej. Mimo to w krótkim czasie utworzona została
grupa młodzików i juniorów. Rolę patrona i koordynatora działań szkoleniowych
w sekcjach objął Piast Słupsk, który skupiał całą kolarską czołówkę zawodników
regionu601.
Ważnym wydarzeniem dla słupskiego kolarstwa było powołanie w 1977 roku
Okręgowego Związku Kolarskiego, którego pierwszym prezesem został Mieczysław
Sieg. W celu poszukiwania młodych kolarskich talentów organizowano imprezy
kolarskie Małe Wyścigi Pokoju oraz wyścig w okazji Święta morza. Zwycięzcy tych
imprez zachęcani byli do uprawiania tej dyscypliny w sekcjach kolarskich LKS.
601

KP WZ LZS w Słupsku, t. I, 1980, b.p.
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W latach siedemdziesiątych została utworzona drużyna, w której startowali: Czesław
Lang, Zdzisław Kowalewski, Czesław Skiba, Stanisław Gosiewski i Gerard Szyc.
Najwięcej sławy przyniosły słupskiemu kolarstwu starty Czesława Langa,
wychowanka bytowskiej Baszty wicemistrza Polski z 1975 roku, wielokrotnego
uczestnika Wyścigów Pokoju, reprezentanta Polski na Igrzyskach Olimpijskich
w Montrealu w 1976 roku (kolarstwo torowe V miejsce) i w Moskwie w 1980 roku,
gdzie wywalczył srebrny medal. Trzeba dodać, że Czesław Lang każdego roku
startował w wielu imprezach kolarskich krajowych i zagranicznych, w których
zajmował czołowe lokaty. W roku 1979 wygrał XXVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski
Tour de Vaucluse, w maju tego roku zajął II miejsce na 170. zawodników w XXII
Międzynarodowym Wyścigu o Puchar Ministra Obrony Narodowej, rozgrywanym
w Warszawie. Po przejściu na zawodowstwo przez kilkanaście lat uczestniczył w Giro
d’ Italia i w Tour de France602.
Kolejnym kolarzem odnoszącym sukcesy jednak znacznie niższej rangi, był
Zdzisław Kowalewski. W maju 1978 roku w czteroetapowym wyścigu o Złote Koło
w Jeleniej Górze, będącym jednocześnie wyścigiem eliminacyjnym do finałów
kolarskich mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS, uzyskał III miejsce. Ponadto wygrał II
i IV etap wyścigu oraz w punktacji na najlepszego kolarza górskiego zajął III
miejsce603. W czerwcu 1978 roku zwyciężył trzyetapowy wyścig juniorów dookoła
jeziora Żywieckiego w województwie bielskim. W lipcu tego samego roku w II
Ogólnopolskim Wyścigu Górskim juniorów w Rzeszowie wywalczył I miejsce. Ponadto
zwyciężył indywidualną jazdę na czas, jazdę górską na czas oraz punktację na
najlepszego górala. W klasyfikacji za 1978 rok Challenge’u Trybuny Ludu Zdzisław
Kowalewski uplasował się na I miejscu604.
Koniec lat siedemdziesiątych i początek osiemdziesiątych to najlepszy okres
słupskiego kolarstwa. Szkolenie zawodników prowadzili Henryk Rasza, Romuald
Ratajski poza tym z Warszawy przybył Andrzej Szoszkiewicz, który prowadził
szkolenie w zakresie kolarstwa przełajowego. Słupscy zawodnicy uzyskali w tym czasie
wiele znaczących wyników. We wrześniu 1979 roku Czesław Skiba zwyciężył
w Wyścigu po Ziemi Białostockiej, w tym samym roku Stanisław Gosiewski wygrał
czteroetapowy wyścig kolarski w Lesznie. W klasyfikacji Challenge’u Polskiego

602
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603

180

Związku Kolarskiego (dalej: PZKol.) Zdzisław Kowalewski wywalczył II miejsce,
natomiast w klasyfikacji klubowej Piast uplasował się na I miejscu605.
W 1980 roku do kadry olimpijskiej został powołany Stanisław Gosiewski,
natomiast w skład reprezentacji Polski Zrzeszenia LZS wchodzili: Stanisław Gosiewski
Czesław Skiba i O. Szyc. Wśród zawodników sekcji należy również wyróżnić
Krzysztofa Helmina, wicemistrza w 1980 roku w wyścigu organizowanym przez RG
LZS Złote Koło606. Zwyciężył również dwa wyścigi punktowane do Challauge'u PZKol.
w Bytowie i Giżycku. W 1982 roku powołany został do kadry narodowej. Kolejnym
kolarzem odnoszącym sukcesy był Jerzy Woźniak, który uplasował się na XI miejscu
w Mistrzostwach Polski juniorów w 1983 roku w Bieganowie, uzyskał II miejsce
w mistrzostwach makroregionu pomorskiego, w jeździe indywidualnej na czas, III
miejsce w Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim punktowanym w Bytowie oraz XI
miejsce w wyścigu Złote Koło. Znaczące wyniki osiągali również Zbigniew Klasa,
Arkadiusz Szanel607.
Słupskie kolarstwo to nie tylko szosowcy, bowiem z tego terenu pochodzi jeden
z najlepszych przełajowców polskich Tadeusz Bartosiewicz - wychowanek słupskiego
Piasta, którego szkolenie prowadził Henryk Rasz. T. Bartosiewicz to jedyny kolarz
w sekcji Piasta, specjalizujący się w wyścigach przełajowych. W sezonie 1979/80
w Challange'u Dziennika Ludowego w kategorii juniorów uplasował się na II miejscu

ze stratą tylko 3 punktów do lidera tej klasyfikacji, a jesienią 1980 roku został powołany
do kadry przełajowej PZKol608. W latach 1980-1981 pogorszyła się sytuacja finansowa
sekcji kolarskiej, ceny sprzętu i organizacji imprez były wysokie. Jednak dzięki
zaangażowaniu byłych zawodników i trenerów tradycje kolarstwa kontynuowano
w Bytowie609. Największe sukcesy słupskiego kolarstwa notowano w latach
osiemdziesiątych. W latach dziewięćdziesiątych zawodnicy województwa nie uzyskali
szczególnych osiągnięć.

605
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Fot. 14. Czesław Lang610.

2. Gry zespołowe
2.1.

Piłka siatkowa

Dużą popularnością wśród młodzieży oraz słupskiej publiczności cieszyła się
piłka siatkowa. Znana była przede wszystkim z sukcesów kobiet. Największe
osiągnięcia w tej dyscyplinie zawodniczki uzyskiwały w drugiej połowie lat
610

Czesław Lang (ur. 17 maja 1955 r. w Kołczygłowach). Był zawodnikiem KS Baszta Bytów w latach 19701977, od 1977 r. występował w barwach KS Legia Warszawa. Był medalistą drużynowych
mistrzostw świata kolarstwa szosowego (brązowy medal w 1977 r. w San Cristobal w Wenezueli,
srebrny w 1979 r. w Velkenburg w Holandii), wicemistrzem olimpijskim z Moskwy, wielokrotnym
mistrzem Polski i zwycięzcą Tour de Pologne w 1980 r. Był pierwszym zawodowcem w polskim
kolarstwie jeżdżącym we włoskich klubach (GIS Gelati-Campagnolo i Del Tongo). Został także pierwszym,
prywatnym animatorem kolarstwa polskiego. Z podupadającego Wyścigu Dookoła Polski, który długo
był w cieniu Wyścigu Pokoju, uczynił imprezę rangi światowej Tour de Pologne, która po latach
doświadczeń i sukcesów awansowała do rangi wyścigu o znaczeniu prestiżowym (Pro Tour).
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siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych. Były wówczas znane w kraju i za
granicą.
Jednak początki siatkówki w Słupsku wiążą się z drużyną męską w KS Stal przy
Fabryce Maszyn Rolniczych Famarol istniejącą od 1949 roku. Następnie na bazie
dwóch rywalizujących ze sobą słupskich szkół powstała męska drużyna siatkówki ZS
Ogniwo. Była to jedna z czołowych drużyn w województwie611, należeli do niej m. in.
Arkadiusz Szrejber612, w następnych latach aktywny działacz sportowy oraz Tadeusz
Gwiżdż613, trener piłki siatkowej. W 1975 roku Okręgowy Związek Piłki Siatkowej
zrzeszał 7 sekcji i 5 klubów. Na terenie miasta Słupska piłkę siatkową prowadziły dwa
kluby: MZKS Czarni i AZS-SZS. Poza tym rozgrywki piłki siatkowej odbywały się
w amatorskich ligach zakładowych, które działały od 1977 roku614.
Początek wielkich sukcesów siatkarskich w Słupsku rozpoczął się w 1975 roku za
sprawą zespołu kobiet w KS Czarni. Władze KS Czarni przyjęły za cel stworzenie
pierwszoligowego zespołu siatkarek. W związku z tym poczyniono szereg działań,
m.in. zatrudniono byłego trener kadry narodowej Zygmunta Krzyżanowskiego 615 zespół
został wzmocniony nowymi zawodniczkami. W KS Czarni rozpoczęła grę Danuta
Hałaburda, zawodniczka z pierwszoligowego zespołu Płomień Sosnowiec616, Teresa
Kasprzyk, Bożena Modnicka, Celina Aszkiełowicz, Grażyna Godlewska i Kazimiera
Kazimierczak617. Dzięki tym zabiegom w 1978 roku drużyna KS Czarni wywalczyła
tytuł mistrza Polski seniorek.
Poza władzami klubu rozwój piłki siatkowej w Słupsku w znaczący sposób
wspierali ówcześni sekretarze KM i KW PZPR. Zawodniczkom organizowano obozy
sportowe, wypożyczano autokary i dofinansowano dożywianie618. W latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych słupskie siatkarki były najlepsze w kraju,
znajdowały się w czołówce rozgrywek Pucharu Europy. Rozgrywały spotkania w Rosji,
Korei Północnej, Peru, grały praktycznie na wszystkich kontynentach. W omawianym
czasie słupskie siatkarki w rozgrywkach I ligi 5 razy wywalczyły I miejsce, 4 razy II i 4
razy III, również 4 razy zdobyły Puchar Polski. Poza tym rozgrywały spotkania
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w Pucharze Europy w sezonach 1978/1979, 1985/1986, 1986/1987 i 1987/1988.
W sezonie 1985/86 zespół uzyskał IV miejsce. W składzie słupskiej drużyny
występowały reprezentantki Polski: Aszkiełowicz C., Cięciel E., Haber D., Hałaburda
D., Hanyżewska M., Kania J., Kasprzyk T., Lewandowska M., Lichodziejska A.,
Molenda J., Pełszyk A., Stala U., Worek T. W rankingach prowadzonych przez PZPS,
czasopisma sportowe lub redakcje sportowe zawodniczki KS Czarni zdobywały
czołowe miejsca. Był to czas wielkich sukcesów, Słupsk obok Bielsko-Białej, Łodzi
i Milowic zajmował jedno z czołowych miejsc w polskiej siatkówce kobiet619.
Fot. 15. Drużyna MZKS Czarni - mistrz Polski w piłce siatkowej kobiet w 1978 r. Od
lewej: Danuta Hałaburda, Agnieszka Chmura, Krystyna Gujska, Anna Duchnowska,
Zenona Jędrzejczak, Anna Pełszyk. W dolnym rzędzie od lewej: Iwona Kmiecik,
Jolanta Kania, Teresa Kasprzyk, trener Zygmunt Krzyżanowski, Jadwiga Łyżkiewicz,
Maria Kazimierczak, Irena Cieślak.

Źródło: Fot. Jan Maziejuk.
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Tabela 30. Udział w KS Czarni w I lidze w latach 1976-1980

Sezon

Trenerzy

Skład zespołu

D.Hałaburda,
A.Chmura,
Z.Jędrzejczak,
E. Kuś,
A.Duchnowska,
K.Rudź,
Z.Krzyżanowski
1976/1977
E.Kacperek,
Z. Krzemiński
M.Barchanowska,
D.Janowska,
J.Kania,
C.AszkiełowiczŁyszkiewicz,
M.Kaźmierczak
D.Hałaburda,
A.Chmura,
Z.Jędrzejczak,
T.Kasprzyk,
E.Kuś,
A.Duchnowska,
K.Rudź, A.
Z.Krzyżanowski Pełszyk,
1977/1978
Z. Krzemiński
M.Barchanowska,
K.Gujska,
J.Kania,
C.AszkiełowiczŁyszkiewicz,
M.Kaźmierczak,
I.Cieślak,
I.Kmiecik
D.Hałaburda,
A.Chmura,
Z.JędrzejczakMichałowska,
St. Skowroński, A.Duchnowska,
1978/1979
Wł. Kasprzyk
K.Rudź,
A.Pełszyk, M.
Barchanowska,
J. Kania,
T.Kasprzyk,

Odeszła z zespołu

Przybyła do
zespołu

Lokata

III

D.Janowska
do Energetyka Poznań,
E. Kacperek
do AZS Toruń

A.Pełszyk z
AZS Białystok

I

C.AszkiełowiczŁyszkiewicz
przewlekła kontuzja,
K.Gujska skończyła
karierę

B.Kuźmicka

II
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1979/1980

A.Dulski,
Wł.Kasprzyk

E.Kuś,
B.Kuźmicka, I.
Cieślak,
I.Kmiecik
D.Hałaburda,
A.ChmuraSztorc,
T.Kasprzyk,
A.DuchnowskaNasewicz,
A.Pełszyk,
M.Wołyniec,
J.Kania, E Kuś,
M.Barchanowska,
E.Rogulska,
B.Kuźmicka,
I.Cieślak,
I.Kmiecik,
S.Wodzikowska,
D.Wiśniewska,
A.Lichodziejska,
M.Hanyżewska

wychowanki –
E.Rogulska,
S.Wodzikowska,
Z.Michałowska urlop
D.Wiśnieska
macierzyński,
z innych
B.Kuźmicka Zawisza
klubów,
Sulechów
A.Lichodziejska III
powrót,M.Kaźmierczak Spójnia Gdańsk
zakończenie kariery
M.Hanyżewska
Pałac Młodzieży
Bydgoszcz,
M.Wołyniec
Wigry Suwałki

Źródło: A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995. Słupsk 1996, s. 123-124.

Tabela 31. Udział w KS Czarni w I lidze w latach 1980-1984

Sezon

Trenerzy

Skład zespołu

Odeszła z

Przybyła do

zespołu

zespołu

Lokata

1980/1981 A. Dulski

T.Kasprzyk, E.Kuś,
A.Pełszyk, J. Kania,
I.Cieślak, I.Kmiecik,
A.Lichodziejska,
M.Wołyniec, B.Haber,
M.Hanyżewska

D.Hałaburda
(Włochy),
A.Nasewicz,
A.Sztorc,
Z.Michałowska
zakończyły
karierę

III

1981/1982 A. Dulski

T.Kasprzyk, E.Kuś,
A.Pełszyk, J.Kania,
I.Cieślak, I.Kmiecik,
A.Lichodziejska,
M.Wołyniec, B.Haber,
M.Hanyżewska,
M.Lewandowska,
B.Jażwiec

T.Kasprzyk
(Włochy)

VI
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E.Kuś, A.Pełszyk,
J.Kania, I.Cieślak,
I.Kmiecik,
Wł.Kasprzyk, A.Lichodziejska,
1982/1983
Z.Krzemiński M.Wołyniec, B.Haber,
M.Hanyżewska,
M.Lewandowska,
B.Jażwiec

1983/1984

W.Kasprzyk,
Cz.Tobolski

J.Szczygielska, E.Kuś,
B.Obalska,
A.Pełszyk-Śliwińska,
T.Worek, J.Połyń,
D.Łukojko,
M.Wołyniec, B.Haber,
A.Lichodziejska,
M.Hanyżewska,
M.Henning,
B.Kacprzak, D.Rucka,
E.Kropidłowska,
B.Jerzyk

B.Obalska
Cement
S.Wodzikowska
Rudnik,
Wisłoka
K.Kudzińska
Dębica,
Kusy Sz-cin
J.Jóźwik
oraz
Stal Bielsko
wychowanki:
Biała
D.Łukojko,
M.Henning

II

I. Cieślak
Start Łódź, M.
Lewandowska
Gedania
Gdańsk,
E. Rogulska
Spójnia
Gdańsk.

II

Źródło: Relacja K. Niekrasza, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu K. Niekrasza.

Tabela 32. Udział w KS Czarni w I lidze w latach 1984-1988

Sezon

Trenerzy

1984/1985

Cz.Tobolski,
Z.Krzemiński

1985/1986

Cz.Tobolski,
Z.Krzemiński

Skład zespołu
J.Szczygielska, E.Kuś,
B.Obalska, A.Śliwińska,
D. Rucka, T.Worek,
D.Łukojko,
M.Wołyniec-Majka, B.
Haber, M.Hanyżewska,
B.Kacprzak,
B.Chojnacka,
D.Wiśniewska,
E.Kropidłowska,
B.Jerzyk, I.Posiadało,
M.Lewandowska
J.Szczygielska, E.Kuś,
B.Obalska, A.Śliwińska,
D. Rucka, T.Worek,
D.Łukojko,
M.Wołyniec-Majka,
B.Haber,
M.Hanyżewska,
B.Kacprzak,

Odeszła z
zespołu

A.Lichodziejska
urlop
macierzyński,
J.Połyń Pałac
Młodzieży
Bydgoszcz

Przybyła
do
Lokata
zespołu

II

I
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B.Chojnacka,
D.Wiśniewska,
E.Kropidłowska,
B.Jerzyk, I.Posiadało,
M.Lewandowska
J.Szczygielska, E.Kuś,
B.Obalska, A.Śliwińska,
D.Rucka, T.Worek,
D.Łukojko,
M.Wołyniec-Majka,
B.Haber,
Z.Krzemiński,
1986/1987
M.Hanyżewska,
J.Komorowski
B.Kacprzak,
B.Chojnacka,
D.Wiśniewska,
E.Kropidłowska,
B.Jerzyk, I.Posiadało,
M.Lewandowska
B.Obalska, A.Śliwińska,
D.Łukojko, B.Haber,
B.Chojnacka,
1987/1988 J.Komorowski E.Kropidłowska,
I.Posiadało, J.Molenda,
M.Lewandowska,
E.Piasecka, E.Rogulska

J.Szczygielska,
M.Hanyżewska
wyjazd za
granicę
(Włochy),
D.Rucka studia
w Gdańsku,
B. Haber urlop
macierzyński,
B.Jerzyk Ogniwo
Szczecin

J.
Molenda
Start
Łódź

I

II

Źródło: Opracowanie własne; A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995. Słupsk 1996, s. 123-131.

Sukcesy zespołu seniorek wytworzyły potrzebę szkolenia nowej kadry. W tym
celu trenerzy Zygmunt Krzyżanowski, Bolesław Skowroński i Andrzej Dulski założyli
i prowadzili słupską szkółkę kwalifikowanych siatkarek620.
W 1991 roku w Żarach koło W 1980 roku juniorki wywalczyły tytuł mistrzyń
Polski natomiast na IX Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży uzyskały II miejsce621.
Drugim słupskim klubem, który zajmował się szkoleniem w zakresie piłki
siatkowej był AZS działający przy Wyższej Szkole Pedagogicznej. Zespoły uczelniane
uczestniczyły w rozgrywkach międzyuczelnianych oraz ligowych.
Sekcja piłki siatkowej kobiet prowadzona była przez trenera Zenona Cieślaka,
następnie przez Eugeniusza Słojkę622. W latach 1975-1988 drużyna dziewcząt
rozgrywała spotkania w lidze okręgowej i międzywojewódzkiej. W 1977 roku

620

J. Sternowski: Wszystkiemu winni cykliści, s. 79.
„Głos Pomorza” 1982, nr 259.
622
J. Krzysztofowicz, Z. Kulasek: V lat sportu akademickiego w Słupsku, s. 15.
621
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zawodniczki AZS awansowały do II ligi państwowej623, w której Roz grywały
spotkania przez jeden sezon. Kolejny awans uzyskały w 1988 roku po pokonaniu
zespołów: Rawia-Rawa Mazowiecka, Zawisza- Sulechów i AZS Rzeszów. Najlepszą
zawodniczką zespołu była Anna Rozpiórska, reprezentantka Polski, występująca
wcześniej w pierwszoligowych klubach624.
Wejście siatkarek AZS do II ligi było znaczącym sukcesem dla środowiska
akademickiego. Zawodniczki nie prezentowały jednak stabilnego poziomu, w sezonie
1988/1989 spadły do klasy niższej, a rok później ponownie awansowały. W sezonie
1992/1993 uplasowały się na ostatnim miejscu w grupie, groził im spadek z II ligi, ale
na skutek wycofania z rozgrywek drużyny KS Górnik Łęczyca, AZS Słupsk pozostał w
lidze. W sezonie 1993/1994 akademiczki wywalczyły IV miejsce w II lidze w swojej
grupie625, natomiast w sezonach 1994/1995 – VI, 1995/1996 – VI.
Jednak największym sukcesem siatkarek było zdobycie w 1994 roku IV miejsca
w finałach Mistrzostw AZS. Zespół występował w składzie: E. Adamowicz,
M. Filipecka, B. Grańska, E. Kędzierska, S. Kurzyńska, B. Motylak, B. Strach, K.
Szurgot, A. Tokarska, Sawicka, Bukowska, Kozyra, Milczarek, Molska, Malinowska,
Mikulska, Szafranek. Pierwszym trenerem zespołu był Eugeniusz Słojka, drugim Marek
Pasławski. Pomimo znaczących osiągnięć w 1997 roku z powodu trudności
finansowych wycofano zespół z rozgrywek II ligi626.

623

J. Krzysztofowicz: Rocznik Słupski 1981, s. 199-200.
A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 133.
625
Relacja B. Grańskiej – zam. w Duisburgu w Niemczech; Materiały prywatne w posiadaniu B. Grańskiej.
626
Relacja E. Słojki, zam. w Słupsku.
624
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Fot. 16. Drużyna siatkarek AZS Słupsk (II liga). Od lewej: Ewa Adamowicz, Maria
Filipecka, Agata Tokarska, Barbara Grańska, Barbara Strach, Edyta Kędzierska, trener
Eugeniusz Słojka. Dolny rząd, od lewej: II trener Marek Pasławski, Sylwia Kurzyńska,
Beata Motylak, Katarzyna Szurgot.

Źródło: Prywatne zbiory Barbary Grańskiej.

W ramach popularyzacji piłki siatkowej w Słupsku podejmowano również próby
utworzenia zespołu męskiego, ale bez większych sukcesów. Sekcję męską prowadzono
przy AZS-WSP i, pomimo tego, że w maju 1989 roku w Sanoku drużyna akademików
uzyskała awans do II ligi, rozgrywała w niej spotkania tylko przez jeden sezon. Zespół
występował w składzie: M. Majewski, Z. Pluta, R. Nowak, J. Dawszewski, D. Majcher,
T. Majewski, Z. Kaźmierczak, J. Sakowicz. W kolejnym sezonie został wzmocniony
nowymi zawodnikami: R. Makowskim, R. Piaseckim, R. Budziochem, M. Miłoszem,
W. Magnuszewskim. Trenerem zespoły był Roman Furs 627.
Poza rozgrywkami ligowymi znaczące sukcesy uzyskiwały siatkarskie drużyny
akademickie w rozgrywkach o mistrzostwo WSP i FU, w których w 1977 roku
w Białymstoku dziewczęta wywalczyły złoty medal628. Siatkarze powtórzyli ten sukces
w 1980 roku w Szczecinie i w 1982 roku w Słupsku. W 1994 roku zawodniczki zostały
wicemistrzyniami Polski WSP i FU. Zespół siatkarek w mistrzostwach typów uczelni
zdobył 4 razy złoty i 1 raz srebrny medal: w 1988 roku - II, 1990, 1991, 1992, 1991
roku - I miejsce. Poza tym w 1991 roku siatkarki wywalczyły Puchar Masters.
627
628

A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 133.
J. Krzysztofowicz: Rocznik Słupski 1981, s. 199-200.
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Sukcesy siatkarskie zachęcały młodzież do uprawiania tej dyscypliny. Szkolenie
w zakresie piłki siatkowej prowadzono we wszystkich kategoriach wiekowych
i praktycznie w każdej odnoszono zwycięstwa. Poza wymienionym drużynami należy
wspomnieć o juniorach. Szkolenie w kategorii juniorów młodszych prowadzono
w MKS w Palestra, natomiast juniorów starszych i seniorów w AZS-WSP. Trenerami
zespołów byli: Tadeusz Gwiżdż629, następnie Wiesław Pasalski i Piotr Zduński.
W 1978 roku zawodnicy wywalczyli tytuł mistrza województwa słupskiego,
następnie awansowali do finału Klubowych Mistrzostw Polski, w których wywalczyli IV
miejsce630, a w 1979 roku miejsce V631. Od 1986 roku trenerem drużyny został Piotr
Zduński, pod jego kierunkiem na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży we
Wrocławiu juniorzy wywalczyli srebrny medal. W nagrodę otrzymali zegarki
z wygrawerowanym napisem Wicemistrz Polski w Piłce Siatkowej632. Zespół ten przez
klika sezonów znajdował się w czołówce krajowej juniorów633. W latach
dziewięćdziesiątych nastąpił upadek słupskiego sportu m.in. siatkówki brakowało
pieniędzy i entuzjastów, którzy umieliby przekonać władze i sponsorów do
inwestowania w wybraną drużynę634.
2.2.

Piłka ręczna

Piłka ręczna zwana wcześniej szczypiorniakiem była dyscypliną dość popularną
w szkołach. Początkowo rzadko uprawiano ją w klubach sportowych na Pomorzu.
Dopiero z chwilą utworzenia WKS Słupia w 1961 roku z inicjatywy trenera Janusza
Ruckiego została powołana sekcja piłki ręcznej. W latach 1970-1977 sekcję piłki
ręcznej mężczyzn popularyzowano w klubie AZS Słupsk.
Trenerem drużyny został Stanisław Trykowski. W sezonie 1971/1972 nastąpiła
zmiana szkoleniowca na Władysława Jagodę, który prowadził zespół do chwili
rozwiązania sekcji w 1977 roku.
W połowie lat osiemdziesiątych na pewien czas reaktywowano sekcję w AZSWSP. Zespół męski rozgrywał spotkania w lidze okręgowej, szkolenie drużyny
prowadził trener Marek Pasławski. W czerwcu 1985 roku akademicy w składzie: B.
Gorbacz, Z. Konieczko, R. Lempert, J. Olczak, K. Kinas, M. Zygner, P. Adamczyk, S.
629

„Echo Słupska” 2009, nr 4.
J. Krzysztofowicz: Rocznik Słupski 1981, s. 199-200.
631
Relacja W. Pasalskiego, zam. w Słupsku.
632
„Echo Słupska” 2009, nr 4.
633
„Echo Słupska” 2009, nr 5.
634
„Echo Słupska” 2011, nr 3.
630
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Kolbery awansowali do III ligi Makroregionu Pomorskiego. Poza tym, w styczniu 1986
roku w Szczecinie odbyły się Mistrzostwa Wyższych Szkół Pedagogicznych i Filii
Uniwersytetów, w którym piłkarki ręczne zespołu AZS-WSP po raz pierwszy w historii
klubu wywalczyły srebrny medal przegrywając w finale z WSP Szczecin 18:28.
W kwietniu 1988 roku, w podobnych mistrzostwach rozgrywanych w Słupsku
zawodniczki zajęły III miejsce635.
W latach osiemdziesiątych w rozgrywkach międzyszkolnych piłka ręczna
dziewcząt zdobywała coraz większe uznanie i odnosiła sukcesy. Z inicjatywy Adama
Fedorowicza, nauczyciela SP nr 14, w 1991 roku powołano w Słupsku Międzyszkolny
Klub Sportowy Słupia. Klub rekrutował zawodniczki do klas o rozszerzonym programie
wychowania fizycznego. W krótkim czasie zespoły piłki ręcznej, prowadzone przez
Adama Fedorowicza i Annę Budzyńską-Fedorowicz osiągnęły znaczne sukcesy
w imprezach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W 1992 roku dziewczęta
wywalczyły II miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej rozgrywanych
w Białymstoku. W następnym roku w finałach Mistrzostw Polski juniorów młodszych
zdobyły VIII miejsce oraz mistrzostwo makroregionu pomorskiego w kategorii juniorek
młodszych i młodziczek.
W 1994 roku w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Krakowie
słupskie zawodniczki zajęły I miejsce; sukces powtórzyły w mistrzostwach Polski
młodziczek oraz uzyskały III miejsce w Mistrzostwach Polski juniorek młodszych.
Najważniejszy był jednak awans do II ligi kobiet. Był to najmłodszy zespół w lidze
w historii polskiej piłki ręcznej636. W skład zespołu wchodziły: Anna Budzyńska Fedorowicz, Anna Królak, Ewa Sierpuć, Aleksandra Pilarczyk, Anna Pilarczyk, Joanna
Kopczyńska, Marzena Maliszewska, Agnieszka Janko, Małgorzata Golus, Marzena
Badeńska, Anita Augustyniak, Marta Sokołowska, Urszula Lipska, Joanna Chmiel,
Karolina Ławnicka, Anna Gorzowska, Marta Rejment.
W 1995 roku drużyna uzyskała pierwsze sukcesy międzynarodowe. W lipcu tegoż
roku MKS Słupia wywalczyła I miejsce w turnieju w Partille koło Goteborga.
Turniejowi patronowała Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej. Był to największy
sukces w dotychczasowej historii sekcji, klubu i polskiej piłki młodzieżowej. W tym
samym roku również MKS Słupia wywalczył również I miejsce w rozgrywkach
o Puchar Narodów w międzynarodowym turnieju w Dronninghund w Danii.
635
636

Relacja J. Wodeckiego, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu J. Wodeckiego.
„Głos Pomorza” 1994, nr 300.

192

W kolejnych sezonach zespół zajmował medalowe pozycje w Ogólnopolskich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w mistrzostwach Polski juniorek. W 1998 roku
uzyskał II miejsce w rozgrywkach II ligi i awansował do I ligi B.
Do sukcesów tych dodać należy osiągnięcia krajowe: mistrzostwo Polski
młodziczek, mistrzostwo Polski Szkolnego Związku Sportowego (juniorki) oraz
mistrzostwo Polski dzieci – turniej rozgrywany w Kępnie637.
Fot. 17. Drużyna piłki ręcznej MKS Słupia (1995 r.). Od lewej: Anna BądzyńskaFedorowicz – II trener (wówczas kapitan drużyny), Marzena Maliszewska, Aleksandra
Pilarczyk, Joanna Kopczyńska, Anna Pilarczyk, Ewa Sierpuć, trener Adam Fedorowicz.
W dolnym rzędzie od lewej: Małgorzata Golus, Joanna Chmiel, Agnieszka Janko,
Marzena Badeńska, Urszula Lipska i Anita Augustyniak.

Źródło: Prywatne zbiory Jana Wodeckiego.

2.3.

Piłka nożna

W 1975 roku na skutek zmian w podziale administracyjnym kraju nastąpiła
również reorganizacja w rozgrywkach piłkarskich. Początkowo na szczeblu
regionalnym rozgrywano mecze w układzie wojewódzkim: słupskie, koszalińskie,
szczecińskie, pilskie, poznańskie, gorzowskie, gdańskie, zielonogórskie. Po utworzeniu

637

W 1993 roku pojawiły się również pierwsze sukcesy w piłce ręcznej chłopców z MKS Zatorze, których szkolenie
prowadził W. Kożuchowski. A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 101-103.
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8 makroregionów rozgrywki prowadzono w lidze tworzonej przez województwa
słupskie, gdańskie, elbląskie, bydgoskie i toruńskie638.
W 1978 roku w GKS Gryf w celu podwyższenia poziomu sportowego
przeprowadzono zmiany organizacyjno-szkoleniowe w grupie juniorów i seniorów.
Szkolenie zespołu juniorów prowadzili instruktorzy: J. Jaśkiewicz, R, Matuszewski i T.
Spionek. Efektem wspólnej pracy było I miejsce juniorów w rozgrywkach na szczeblu
wojewódzkim. Natomiast zespół seniorów prowadzony przez J. Jaremczaka rozgrywał
spotkania w lidze wojewódzkiej. W sezonie 1979/1980 drużyna złożona głównie
z juniorów wywalczyła I miejsca w lidze. Powyższe osiągnięcia były konsekwencją
nowego systemu naboru i szkolenia dzieci i młodzieży. Pomimo sukcesów, brak
stabilnej formy piłkarzy przy stosunkowo dobrej bazie treningowej, przyczynił się do
zmian na stanowisku pierwszego trenera, zatrudniono Tadeusza Wanata trenera II
klasy639.
Wsparcie finansowe, wzmocnienie zespołu zawodnikami spoza Słupska
przyczyniły się do uzyskania w sezonie 1980/1981 I miejsca w grupie a w rezultacie
awansu do II ligi. Zespół występował w następującym składzie: Z. Lewandowski,
Z. Rybiński, Z. Zasiński, R. Bogdzia, B. Jaskuła, B. Kłosiński, J. Zawadzki, K. Mysiak,
Z. Wolan, A. Suruło, S. Kliński, M. Berdecki, J. Gawroński, T. Jakubowicz. Trenerem
zespołu był Tadeusz Wanat, kierownikiem sekcji Józef Nowakowski, a kierownikiem
drużyny Andrzej Bilau. W kolejnym sezonie drużyna Gryfa uplasowała się na V
miejscu II ligi. Trenerem zespołu w dalszym ciągu był Tadeusz Wanat a jego
asystentem Tadeusz Jakubowicz. W sezonie 1981/1982 GKS Gryf został wyróżniony
przez Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Uzyskał I miejsca za
grę fair play, świadczyło to o dobrej pracy wychowawczej w sekcji i w zespole.
Zmiany zachodzące w tym czasie w kraju odbiły się niekorzystnie na sytuacji
finansowej klubu, a tym samym na możliwościach sekcji piłki nożnej. Wprowadzono
system stypendialny, zawodnicy zmuszeni zostali do szukania nowych źródeł
dochodów. Wpłynęło to na zmniejszenie zaangażowania zawodników podczas meczów.

638

A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 91.
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W wyniku tego w sezonie 1982/1983 zespół GKS Gryf opuścił II ligę.
W omawianych latach zespól KS Czarni prezentował stabilny poziom i rozgrywał
spotkania w lidze międzywojewódzkiej640.
Tabela 30. Lokaty w lidze międzywojewódzkiej GKS Gryf i KS Czarni
w latach 1976-1988
Klub

MZKS Czarni

ZGKS Gryf

Sezon

Miejsce

Miejsce

1976/1977

II

VII

1977/1978

VIII

VII

1978/1979

V

1979/1980

V

II

1980/1981

XIII

II

1982/1983

XI

-

1983/1984

XII

-

1985/1986

XIV

-

1987/1988

XIV

-

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie danych z tabeli wynik, że zespół MZKS Czarni najlepszą lokatę – II
uzyskał w sezonie 1976/1977, natomiast zespól GKS Gryf w sezonie 1979/1980,
1980/1981 również II miejsce.
Spotkania derbowe GKS Gryf i KS Czarni były ważnym wydarzeniem
sportowym dla słupskich kibiców, cieszyły się wysoką frekwencją. Zwycięzcą tych
pojedynków z reguły była drużyna GKS Gryf. Podczas jednego ze spotkań obrońca
drużyny Gryf Cz. Mind zdobył bramkę z odległości 50 m. Ostatni pojedynek tych
dwóch drużyn przed fuzją rozegrano 24 kwietnia 1988 roku, który zakończył się
zwycięstwem Gryfa 5:0.
Na skutek trudności finansowych i organizacyjnych w sierpniu 1988 roku
nastąpiło połączenie sekcji piłkarskich dwóch słupskich klubów. Od sezonu 1988/1989
drużyna piłki nożnej zarówno seniorów jak i juniorów występowała w barwach GKS

640

S. Cząstkiewicz: Rozwój sportu w Słupsku w latach 1976-1980. Praca magisterska. ZWKF Gorzów Wlkp. 1981,
s. 55.
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Gryf wraz z zawodnikami przeszli do GKS Gryf Zbigniew Wojtaszek i Leszek
Zawadzki641.
Od 1993 roku sekcja piłki nożnej była autonomiczna. W 1995 roku utworzono
samodzielny, jednosekcyjny klub sportowy Gryf 95, w którym prezesem został Zenon
Motek642. Poza meczami ligowymi GKS Gryf z powodzeniem uczestniczył
w rozgrywkach Pucharu Polski. W sezonie 1977/1978 awansował nawet do 1/8 finału
tych prestiżowych rozgrywek. W kolejnych edycjach Pucharu Polski zespół
prowadzony przez Mirosława Skórkę po zwycięstwach z zespołem: Błękitnych
Stargard, Stoczniowca Gdańsk, GKS Bełchatów zakwalifikował się do 1/16 Pucharu
Polski.
Największe jednak sukcesy piłkarskie na arenie krajowej i międzynarodowej
odniosła słupska szkółka piłkarska Cieśliki643. Dzięki jej popularności Słupsk zyskał
rozgłos w całej Polsce. Trenerem zespołu był Jerzy Krzysztofowicz 644. W kolejnych
latach szkolenie młodzieży kontynuowano w GKS Gryf i w KS Czarni, następnie
w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w klubie sportowym Salos645. Jednym z wielu
wychowanków Cieślików był Tomasz Iwan, czołowy polski piłkarz, który
reprezentował barwy czołowego klubu Europy - Feyenoord Rotterdam.
Na rzecz rozwoju piłki nożnej w województwie pracowało wiele osób, byli to
działacze sportowi i trenerzy: Michał Starosielski, Józef Smoczyk, Józef Hulalka, Jerzy
Sosnowski

(zawodnik,

a

potem

trener),

Stanisław

Stanuszkiewicz,

Jerzy

Krzysztofowicz, Bronisław Koziar, Marian Boratyński646, Zygmunt Wątróbski, Józef
Przysiażnik, a później Tadeusz Wanat, Jan Jaśkiewicz, Tadeusz Spionek, Janusz
Jaremczak, Leszek Zawadzki, Henryk Matuszewski i inni. Na sukcesy piłki nożnej
złożyły się praca i zaangażowanie wielu zawodników m.in.: W. Pawlaka, T. Czubaka C.
Boguszewicza, J. Sosnowskiego, E. Kaczora, braci Gadajów, S. Butryma, K.
Respondeka, Z. Gilewskiego, Z. Szpakowskiego, R. Szpakowskego, Z. I J.
Kalinowskich, braci Barteckich, a także M. Justeka, Cz. Boguszewicza, B. Jaskóły, Z.
Zasińskiego, W. Wieliczki, J. Zawadzkiego, A. Suruło i innych.
Poza Słupskiem piłka nożna była jedną z popularniejszych dyscyplin w całym
województwie. Praktycznie każdy miejski klub prowadził sekcję tej dyscypliny.
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W Miastku sekcję piłki nożnej popularyzował Miejski Klub Sportowy Start, miastecka
drużyna rozgrywała spotkania w lidze okręgowej647.
W Bytowie szkolenia w tej dyscyplinie odbywały się w Miejskim Klubie
Sportowym Bytovia, spotkania drużyny rozgrywane były w lidze okręgowej.
Wyróżniającym się zawodnikiem Bytovii w latach siedemdziesiątych był Kazimierz
Dankiewicz648.
Klub Sportowy Jantar rozwijał piłkę nożną w Ustce, największym sukcesem
drużyny był w 1983 roku awans do III ligi649. Drużyna KS Pogoń Lębork rozgrywała
spotkania w klasie okręgowej. W 1979 roku drużyna prowadzona przez Andrzeja
Małeckiego awansowała do III ligi, ale po jednym sezonie opuściła jej szeregi. Poza
tym zespół rozgrywał spotkania w Pucharze Polski i znajdował się w wojewódzkiej
czołówce650.
2.4.

Koszykówka

Początki koszykówki w Słupsku miały miejsce w drugiej połowie lat
siedemdziesiątych. Sekcja tej dyscypliny została utworzona w 1977 roku w GKS Gryf z
inicjatywy Zygmunta Wołowskiego. Szkolenie prowadzono wśród młodzieży szkół
podstawowych Słupska. Od 1978 funkcję trenera – koordynatora powierzono byłym
koszykarzom Henrykowi Cieślakowi i Zdzisławowi Wołowskiemu. Ustalono system
szkolenia, podpisano umowy ze szkołami, w których zostały utworzone klasy
sportowe651.
W 1983 roku w słupskim Gryfie rozpoczął pracę Mirosław Lisztwan, były
koszykarz koszalińskiego AZS. Po dwóch sezonach szkolenia zawodnicy awansowali
do II ligi, niestety rozgrywali w niej spotkania tylko jeden sezon. Kolejny awans
uzyskali dopiero w 1987 roku652.
Od 1989 roku zespół koszykarzy rozpoczął występy w barwach KS Czarni.
Drużyna nie prezentowała stabilnej formy. Taka sytuacja trwała do sezonu 1994/1995
roku kiedy to zespół awansował do II ligi i w kolejnych sezonach zajmował w niej
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następujące lokaty 1995/1996 – VI, 1998/1997 – VII i 1997/1998 - III653. Zadawalające
osiągnięcia uzyskał zespół juniorów prowadzony przez J. Gutrala.
W sezonie 1986/87 zakwalifikował się do finałów OSM, natomiast w kolejnym
sezonie rozgrywał spotkania w finale Mistrzostw Polski654. W roku 1990 i 1995 juniorzy
zakwalifikowali się do półfinałów mistrzostw Polski, natomiast w roku 1994 w finałach
uplasowali się na VIII pozycji, a w 1995 na IV. Szkolenie młodych zawodników
prowadził M. Lisztwan, K Zielonka a wcześniej J. Michałowski655.
2.5.

Badminton

Pierwszą sekcję badmintona utworzono w Słupsku w 1975 roku w ognisku TKKF
Społem przy WSS Społem. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Krzysztof Engländer.
W kolejnym roku zajęcia prowadzono w nowo powstałym ognisku TKKF Sezamom.
W tym też roku miał miejsce pierwszy sukces słupskiego badmintona. W Mistrzostwach
Polski seniorów w Katowicach Krzysztof Engländer w parze z Januszem Labisko
(Bolesław Bukowno) wywalczyli złoty medal w grze podwójnej.
W latach osiemdziesiątych rozpoczęto popularyzację badmintona wśród
młodzieży szkolnej. W 1981 roku z inicjatywy Krzysztofa Engländera została
utworzona nowa sekcja przy Zarządzie Wojewódzkim Szkolnego Związku Sportowego
w Słupsku. W jej rozwój zaangażowani byli Henryk Rodziewicz - wiceprezes ZW SZZ
oraz Stanisław Kwarciak - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 2.
Pierwszy sukces nowo utworzonego klubu miał miejsce w 1985 roku. Zespół
MKS w składzie: E. Buziecka, W. Wyrostkiewicz, R. Gwiżdż, J. Łosowska, G.
Zawadzka, A Prawdzik, M Staszczuk, M. Kraskowski, R. Pawluk, B. Kwapisz, A.
Kościewicz awansował wówczas do II ligi. Szkolenie zawodników prowadził Krzysztof
Englander. W kolejnym roku na Mistrzostwach Polski juniorów młodszych Anna
Prawdzik zdobyła złoty medal w grze pojedynczej. Od 1988 roku szkolenie słupskich
zawodników odbywało się w Szkołach Podstawowych nr 5 i nr 15. Natomiast szkolenie
młodzieży szkół średnich prowadzono w MKLS Piast Słupsk.
Znaczące zasługi w upowszechnianiu badmintona wśród młodzieży miał dyrektor
SP nr 16 Zygmunt Kołodziej. Z jego inicjatywy powstały klasy sportowe ze
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specjalizacja badmintona. W 1988 roku przy SP nr 16 rozpoczął działalność MKS
badminton. Szkolenia zawodników odbywało się wówczas w MKS, które prowadzili K.
Engländer i W. Sowiński oraz w MLKS Piast Słupsk – prowadził je K. Engländer656.
W 1989 roku pojawiły się kolejne sukcesy. Gustaw Dudka i Mariusz Rodziewicz
zdobyli złoty medal w grze podwójnej na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej. Rok później Gustaw Dudka wywalczył srebrny medal w drużynowych
Mistrzostwach Europy do lat 16.
Znaczące wydarzenie w słupskim badmintonie miało miejsce w 1991 roku, kiedy
z inicjatywy Zygmunta Kołodzieja przyjechała do Polski Klaudia Majorowa zawodniczka narodowej reprezentacji Rosji. Rozpoczęła pracę trenerską w słupskiej
Szkole Podstawowej nr 16. Poza tym została zawodniczką słupskiego MLKS Piast.
W tym samym roku Mariusz Rodziewicz zdobył srebrny medal w drużynowych
Mistrzostwach Europy do lat 16657.
Szczególnym dla słupskiego badmintona okazał się rok 1992, gdyż zespół
słupskiego MLKS Piast pod kierunkiem trenera K. Engländera awansował do I ligi.
Drużyna wywalczyła awans w następującym składzie: J. Englander, K. Majorowa, A.
Łaszkiewicz, M. Staszczuk, G. Dudka, M. Rodziewicz, P. Łuszkiewicz. Poza tym
Mariusz Staszczuk zdobył 3 złote medale w młodzieżowych mistrzostwach Polski.
Z powodu trudności finansowych w 1992 roku nastąpiło rozwiązanie MKLS
Piast. Na jego miejsce powołano jednosekcyjny SKS Badmintona Piast B Słupsk.
Prezesem klubu został Marian Matusewicz658, który pełnił również funkcję prezesa
Okręgowego Związku Badmintona w Słupsku. Sekcja badmintona w dalszym ciągu
odnosiła sukcesy, w 1993 roku Anna Michalik w Drużynowych Mistrzostwach Europy
do lat 16 wywalczyła złoty medal. Szkolenie zawodniczki prowadzili trenerzy: K.
Michalik i K. Engländer.
Zawodniczką , którą należy wyróżnić była Kamila Augustyn, która w 1994 roku
zaledwie po trzech latach treningu wywalczyła złoty medal w Mistrzostwach Polski
młodzików. W kolejnych latach regularnie uzyskiwała tytuł mistrzyni Polski we
wszystkich kategoriach wiekowych. W 1996 roku wygrała Grand Prix Słowacji oraz
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Międzynarodowy Turniej Masters w Słupsku. W 1998 roku w wieku 17 lat została
potrójną międzynarodową mistrzynią Polski seniorów.
W tym samym roku wywalczyła 4 złote medale na Mistrzostwach Polski
juniorów. Szkolenie zawodniczki prowadziła Klaudia Majorowa659. W podsumowaniu
należy stwierdzić, że słupscy badmintoniści w latach 1975-1998 zajmowali czołowe
miejsca w kraju, odnosili sukcesy za granicą we wszystkich kategoriach wiekowych, od
młodzików do seniorów.
2.6.

Tenis stołowy

Tenis stołowy był bardzo popularną grą sportową. W latach czterdziestych
i pięćdziesiątych uprawiany był przede wszystkim amatorsko. Odbywały się jedynie
zawody o mistrzostwo gmin, powiatów i miast. Znaczący wkład w rozwój tenisa
stołowego w Słupsku miał Jan Duda, początkowo jako zawodnik, potem zawodnik
i trener, a następnie działacz sportowy. Zajmował stanowisko prezesa Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego w Koszalinie, a potem w Słupsku.
Sekcja tenisa stołowego była jedną z pierwszych sekcji prowadzonych w nowo
powstałym Akademickim Związku Sportowym. W tym czasie szkolono młodzież
szkolną i studentów, zajęcia prowadził Zygmunt Kulasek - uzdolniony zawodnik
i trener660. W latach siedemdziesiątych tenis stołowy był w AZS dyscypliną wiodącą,
zawodnicy sekcji zajmowali czołowe miejsca w lidze okręgowej i indywidualnie.
Wśród nich wyróżnić należy: K. Rudniaka, Z. Malinowskiego, B. Nacewicza, Z.
Jędrczaka, M. Bieniarza, Jagiełło, Z. Studzińskiego. Inicjatorem wszelkich poczynań
organizacyjnych i szkoleniowych był Zygmunt Kulasek. W 1975 roku w VII Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej Danuta Skoczek i Krystyna Szeląg zajęły II miejsce i zdobyły
srebrny medal w grze podwójnej.
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Fot. 18. Sekcja tenisa stołowego AZS Słupsk w 1975 r.
(pierwszy z lewej trener Zygmunt Kulasek).

Źródło: Fot. Jan Maziejuk

Największym sukcesem klubu był awans drużyny akademiczek do rozgrywek II
ligi w roku 1976. W swojej grupie zawodniczki pokonały: AZS Gdańsk, Rokitę Dolny
Brzeg, Tęczę Mińsk Mazowiecki, uległy natomiast Siarce Tarnobrzeg i Włókniarzowi
Łódź. W zespole występowały: Ewa Korniluk, Danuta Ochędzan, Tamara
Koźlakiewicz, Krystyna Skoczek i Ewa Gieruszczak. Spotkania w II lidze drużyna
rozgrywała do końca sezonu 1979/1980. Największy sukces zawodniczki odniosły
w 1979 roku, były wtedy bliskie uzyskania awansu do I ligi. Szkolenie zespołu
prowadzili: trener koordynator - Zygmunt Kulasek, Karol Rudniak, Tadeusz Bona,
Czesław Rzeczkowski, Jerzy Synowski. Specjalnie opracowano nowy system
treningów, wprowadzono ligę szkolną661.
Oprócz rozgrywek ligowych i mistrzostw okręgu, zawodniczki AZS startowały
również w akademickich mistrzostwach Polski. We wrześniu 1977 roku w rozgrywkach
tych uczestniczyły zespoły akademickie z Ostrawy (CSRS) i Bukaresztu oraz najlepsze
zespoły polskie. W rywalizacji tej słupski zespół w składzie: D. Ochędzan, E. Korniluk,
E. Gieruszczak i A. Lewandowska zdobyli brązowy medal. Drugi brązowy medal D.
Ochędzan i E. Korniluk wywalczyły w deblu. Mężczyźni w tych rozgrywkach zajęli V
miejsce.
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Owocny w sukcesy okazał się 1978 roku w IX Mistrzostwach Polski w tenisie
stołowym WSP i FU akademiczki zdobyły srebrny medal, przegrywając mecz finałowy
z WSP Kraków. Tamara Koźlakiewicz indywidualnie zajęła wtedy V miejsce.
Mężczyźni nie zakwalifikowali się do finału i uplasowali się na VIII miejscu. W maju
1978 roku w Międzynarodowych Akademickich Mistrzostwach Polski w deblu Danuta
Ochędzan i Ewa Gieruszczak zajęły I lokatę. W finale pokonały G. Royl-F.Runge –
AGH Darmstad (Niemcy). Indywidualnie Danuta Ochędzan uzyskała III pozycję662.
W marcu 1980 roku podczas kolejnych tego typu mistrzostwach po raz pierwszy
w historii sekcji tenisa stołowego zawodniczki AZS zakwalifikowały się do rozgrywek
finałowych. W kwietniu 1980 roku niestety opuściły II ligę. Przyczyniły się do tego
ubytki kadrowe, które osłabiły zespół. Danuta Ochędzan zmieniła barwy klubowe
i przeniosła się do AZS Gliwice, a w roku następnym Ewa Gieruszczak przeniosła się
do Spółdzielcy Koszalin. W latach następnych w międzyszkolnych klubach sportowych
prowadzono szkolenie podstawowe. Drużyny te uczestniczyły w rozgrywkach ligi
międzywojewódzkiej.
Na początku lat dziewięćdziesiątych powróciła do zespołu AZS Danuta
Ochędzan-Tatara. Dzięki temu w 1993 roku drużyna uzyskała awans do II ligi. Zespół
trenowany był przez Jana Biela. Występowały w nim: K. Lica, D. Tatara, M. Kogut, A.
Siluta, B. Jakun, A. Modrzejewska, A. Myszke, J. Prondzyńska. W sezonie 1993/1994
AZS uplasował się na V miejscu, a w 1994/1995 na III w II lidze. Po dwuletnim
pobycie w II lidze zespół ze względów finansowych i organizacyjnych został wycofany
z rozgrywek. Osobami, które szczególnie zasłużyły się dla tenisa stołowego w Słupsku,
były Danuta Ochędzan - zawodniczka, oraz Zygmunt Kulasek - założyciel sekcji,
zawodnik i szkoleniowiec663.
Tenis stołowy wniósł znaczący wkład do dorobku sportu słupskiego. Sukcesy
akademiczek, uwzględniając możliwości szkoleniowe, finansowe i organizacyjne, były
znaczne. Niestety odejście Zygmunta Kulaska - trenera z wysokimi kwalifikacjami
spowodowało, że nie osiągnięto już poprzedniego poziomu664.
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2.7.

Tenis

Pierwszą sekcję tenisa ziemnego w Słupsku utworzono w 1946 roku w CWMO,
nie zanotowano jednak znaczących osiągnięć sportowych w tej dyscyplinie. Kolejna
sekcja powstała w 1976 w AZS. Trenerem, a jednocześnie zawodniczką sekcji była A.
Korpas. Pierwszy sukces tenisistów miał miejsce w 1978 roku, wówczas zawodniczka
AZS- A. Korpas w parze z Bilską z Warszawy zdobyły tytuł akademickich mistrzyń
Polski. Poza A. Korpas w sekcji startowało kilku innych zdolnych zawodników: P.
Targowski, M. Wołejko, J. Podskarbi, G. Ignacik.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych drużynę wzmocnili zawodnicy
z Koszalina: T. Jarocki i E. Jarocka. Na początku lat osiemdziesiątych sekcję przejął
GKS Gryf wówczas najlepsza zawodniczka zespołu, E. Jarocka w turniejach
kwalifikacyjnych walczyła o wejście do czołówki krajowej. Niestety z powodu braku
szkoleniowca sekcja straciła charakter wyczynowy. Część najlepszych zawodników po
ukończeniu szkoły średniej odeszła na studia, pozostali uprawiali tenis rekreacyjnie.
Wysiłki G. Kuhna i innych sympatyków tej dyscypliny w celu reaktywowania klubu
tenisa ziemnego nie przyniosły rezultatów. Po oddaniu do użytku kortów w Parku
Kultury i Wypoczynku w Słupsku próby utworzenia sekcji tenisa podejmował również
SOSiR, jednak bez efektu. W kolejnych latach sport ten był uprawiany rekreacyjnie
przez byłych zawodników i sympatyków tej gry665.
Dyscyplinę tę popularyzowano również w Lęborku. W 1977 roku z inicjatywy
Bogusława Wołocznika powstał klub tenisa ziemnego, który funkcjonował 3 lata.
Następnie w 1992 roku wznowiono tę inicjatywę. Bogusław Wołocznik, Tadeusz
Markowki, Eugeniusz Sus, Jerzy Wachowiak i Wiesław Zajączkowski powołali
Lęborskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return. Początkowo liczyło ono 80
członków666. Szkolenie prowadzono w szkółkach tenisowych, które liczyły ponad 400
zawodników667.
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2.8.

Ringo

I Mistrzostwa Polski w Ringo rozegrano w 1973 roku. W Słupsku dyscyplina ta
zyskała popularność dzięki działaniom Andrzeja Osaka, głównego animatora, trenera,
organizatora i zawodnika ringo w Słupsku. Pierwszy pokaz ringo w Słupsku odbył się
w 1975 roku.
W wyniku dużego zainteresowania 8 maja 1976 roku Zarząd Wojewódzki TKKF
zorganizował Turniej Ringo o Mistrzostwo Miasta. Na 11 boiskach rozgrywało mecze.
Wśród dziewcząt ze szkół podstawowych zwyciężyła Elżbieta Rogulska, wśród
chłopców Mariusz Wilgus. Drużynowo pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z SP nr 6,
wśród chłopców – zawodnicy z SP nr 9. W kategorii szkół średnich indywidualnie
zwyciężyła Maria Wolarz z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej i Michał
Matkowski z Technikum Rolniczego. Drużynowo I miejsca przyznano dziewczętom
z Liceum Medycznego i chłopcom z Technikum Drzewnego.
Z powodu wysokiej frekwencji podczas pierwszych zawodów w latach
osiemdziesiątych organizowano wiele imprez masowych w tej dyscyplinie. Odbywały
się turnieje klasyfikacyjne, mistrzostwa i zawody okolicznościowe. Na bazie takiej
popularności pierwsza sekcja ringo w Słupsku powstała w TKKF Caming przy ZDZ.
Prezesem ogniska został Andrzej Osak. W następnych latach sekcja rozwijała
działalność w T'KKF Veritas668.
Pierwszymi słupskimi zawodnikami, którzy zdobywali medale w mistrzostwach
Polski byli: A. Osak, B. Nowakowska, M. Owczarek, L. Margol, J. Tarasiuk, B.
Kozłowska, J. Fiedorowicz. Na początku lat osiemdziesiątych zasłużyli się również
bracia P. i P. Kryszyłowiczowie - znani w Słupsku piłkarze KS Gryf.
Ringo w Polsce i na świecie stawało się coraz bardziej popularne. W 1995 roku
w Mistrzostwach Polski w Opolu, w których startowało 420 osób, słupscy zawodnicy
wywalczyli czołowe lokaty. Wśród seniorów I miejsce zajął A. Osak. Natomiast medale
srebrny i brązowy w kategoriach kadetów, młodziczek i juniorów zdobyli uczniowie SP
nr 1, SP nr 3 i SP nr 14. Drużynowo Słupsk zajął VI miejsce669.

668
669

Koniki TKKF za lata 1975-1976, 1977-1978, b.p.
Relacja A. Osaka, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu A. Osaka.
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Fot. 19. Zawodnicy III Wojewódzkiego Turnieju Ringo – Słupsk 1984.
Od lewej: Andrzej Osak, Marek Guźlak, Piotr Kwasigroch. W dolnym rzędzie od lewej:
Małgorzata Owczarek, Beata Kozłowska i Wioletta Maruszak.

Źródło: Kronika TKKF za lata 1985-1986.

3. Sporty wodne
3.1.

Kajakarstwo

W województwie słupskim sekcję kajakarstwa rozwijano w Człuchowie.
Prowadzono ją w dwóch klubach, rekreacyjne zajęcia odbywały się w Spółdzielni Pracy
Polstyl, natomiast szkolenie w szerszym zakresie prowadzono w LKS Piast. W mieście
istniały długoletnie tradycje kajakarstwa, poza tym istniały odpowiednie warunki
treningowe. Niestety sekcja borykała się z brakiem sprzętu, istniejący był przestarzały
i zniszczony670.
W 1985 roku zatrudniono w sekcji kajakarskiej Piasta Człuchów wybitnego
kajakarza Jerzego Oparę - medalistę olimpijskiego z Montrealu. Zajęcia prowadził wraz
z małżonką Jadwigą w kilku grupach wiekowych: dzieci, młodzików, juniorów
młodszych, juniorów i młodzieżowców. Zdobyte umiejętności zawodnicy prezentowali
w mistrzostwach Polski, w memoriałach i innych regatach. W 1987 roku w Bydgoszczy
odbyły się finały OSM w kajakarstwie. W zawodach uczestniczyło przeszło 800
zawodników i zawodniczek z 31 województw. W K-1 500 m Wioletta Paciorek z Piasta
Człuchów uplasowała się na 4 miejscu. Krzysztof Owczarek zajął I miejsce w C-1 na
1000 m. Srebrny medal wywalczył Robert Wilczyński w C-1 na 1000 m oraz Wojciech
670

J. Sternowski: Wszystkiemu winni sportowcy, s. 116-117.
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Lintowski i Wojtek Bigda w C-2 na tym samym dystansie. Brązowe medale zdobyli:
Jacek Bonin i Mariusz Pomykała w K-2, osada K-4 na 500 m w składzie: D. Kuffel, W.
Paciorek, K. Pietrzyńska, I. Pliszka oraz osada C-7 na 500 m w składzie: W. Bigda, K.
Buszyński, J. Carma, J. Dąbrowski. J. Niemczyk, K. Owczarek, M. Palczyński. W
łącznej punktacji XIII OSM kajakarze Piasta Człuchów zajęli czwarte miejsce671. Bazą
treningową dla kajakarzy było Jezioro Rychnowskie, na którym zakończono remont
przystani z pełnym wyposażeniem.
Największe sukcesy sportowe w sekcji uzyskał Marcin Kobierski. Startował
w Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku w C2-1000 m z Pawłem
Baraszkiewiczem z klubu Wel w Lidzbarku Welskim672. W 1994 roku podczas
Mistrzostw Polski juniorów rozegranych w Bydgoszczy, kajakarze KS Piast Człuchów
wywalczyli tytuł wicemistrzów: Marcin Kobierski w C1 na 1000 m i Tomasz Osiowy
w C1 na 500 m673.
W 1992 roku w klubie rozpoczął treningi Tomasz Sułkowski. Po dwóch latach
intensywnej

pracy

zdobywał

czołowe

miejsca

w

zawodach

krajowych

i międzynarodowych674. W 1994 roku w debiucie zdobył brązowy medal w C1 na 1000
m. Rok później w Mistrzostwach Polski młodzików w Bydgoszczy był czwarty w C1,
zdobył także wraz z Damianem Wróblem, kolegą klubowym srebrny medal w C2 na
1000 m. W następnym roku w kategorii juniorów młodszych w dwójce na 500m
wywalczył srebrny medal. Startował w międzynarodowych regatach na Węgrzech
w dwójce, uplasował się w nich na VI pozycji.
W kolejnych międzynarodowych regatach w Bochum w Niemczech uzyskał VIII
miejsce. W 1997 roku w Mistrzostwach Polski w Poznaniu zdobył złote medale na 1000
m i na 5000 m. Na tych samych zawodach jako szlakowy w czwórce klubowej
z Damianem Wróblem, Adamem Ginterem i Andrzejem Dąbrowskim wywalczył
srebrny medal. Poza tym na regatach o Puchar Świata w Poznaniu był IV na 1000 m
i VII na 500 m. W maratonie w Gdańsku na 16 km w dwójce z Damianem Wróblem
wywalczyli złoty medal. Kolejne medale zdobył w Bratysławie, startował na czterech
dystansach, w których zdobył srebrny medal oraz dwa brązowe675.

671

Kronika LZS Słupsk za lata 1970-1991, b.p.
Relacja J. i J. Oparów, zam. w Człuchowie; Materiały prywatne w posiadaniu J., J. Oparów.
673
A. Szamański: Sport Słupski 1945-1995, s. 114.
674
J. Sternowski: Wszystkiemu winni sportowcy, s. 116-117.
675
Relacja J. i J. Oparów, zam. w Człuchowie; Materiały prywatne w posiadaniu J., J. Oparów.
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3.2.

Pływanie

Początki pływania wiążą się ze Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, gdzie
z chwilą oddania do użytku basenu miejskiego w 1977 roku, podjęto wówczas działania
w dwóch kierunkach:
-udostępnianie basenu zakładom pracy i indywidualnie w celach rekreacji,
-nauka pływania dla dzieci z zamiarem utworzenia w przyszłości sekcji pływackiej.
Nauka pływania dla dzieci w wieku 5-11 lat rozpoczęła się już na przełomie
1977/1978 roku. W maju 1978 roku na zakończenie kursu rozegrano pierwsze zawody
pływackie młodzieży szkół podstawowych. W zawodach udział wzięło 70 uczestników.
Wyścigi rozegrano na dystansie 50 m.
Najzdolniejsza młodzież kontynuowała szkolenie w utworzonym w 1980 roku
Międzyszkolnym Towarzystwie Pływackim Arsjada, które zostało utworzone w celu
rozwoju i popularyzacji tej dyscypliny w Słupsku. W styczniu 1981 roku
przeprowadzone zostały I Mistrzostwa Towarzystwa Arsjada. Startowało w nich 50
pływaczek i pływaków. W latach następnych organizowano wiele zawodów
o charakterze lokalnym z udziałem uczniów słupskich szkół, przedszkoli oraz
zawodników województw ościennych: koszalińskiego i gdańskiego. Słupscy pływacy
brali także udział w zawodach w Gdańsku i Szczecinie. W celu aktywizacji nauczycieli
i młodzieży wprowadzono ligę szkół.
Celem tych wszystkich działań była nauka pływania wśród jak największej liczby
młodzieży. Organizowanie zawodów przyczyniło się do wyselekcjonowania najbardziej
uzdolnionych pływaków. Instytucjonalnie wspierały te działania resort oświaty i kultury
fizycznej.

Szkolenie

młodzieży

prowadzili

Franciszek

Garszczyński,

Marek

Maliszewski oraz instruktor Danuta Mierzejewska. Naukę pływania przedszkolaków
prowadził natomiast Jan Steć676. Ciągle brakowało jednak instytucji, która zajęłaby się
organizacją szkolenia sportowego młodzieży najzdolniejszej.
We wrześniu 1987 roku z inicjatywy Franciszka Garszczyńskiego, Dariusza
Gromulskiego i Jerzego Krzysztofowicza została utworzona sekcja pływacka w AZSWSP. W lipcu 1992 roku powstało Miejskie Towarzystwo Pływackie Marlin, które
przejęło sekcję pływacką AZS-WSP. W pierwszym roku istnienia stowarzyszenia kadrę
trenerską stanowił: D. Gromulski – trener koordynator i A. Moroz – instruktor,
676

Relacja pisemna Jana Stecia: Ocena dorobku pracy nauczyciela Wczoraj, dziś, jutro. s. 44-45 – kserokopia w
posiadaniu autorki.
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kierownikiem sekcji był F. Garszczyński. We wrześniu 1988 roku do pracy trenerskiej
przystąpiła A. Radtke, a od listopada tego roku W. Krzysztofowicz677.
Fot. 20. Sekcja pływacka Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Marlin

Źródło: A. Szymański: Sport słupski 1945-1995. Słupsk 1996.

Pierwsze sukcesy uzyskano w zawodach okręgu, potem w zawodach
korespondencyjnych, a następnie bezpośrednio w czasie zawodów ogólnopolskich.
W stosunkowo krótkim czasie słupscy pływacy z różnych kategorii wiekowych znaleźli
się w ścisłej krajowej czołówce, poza tym odnosili sukcesy międzynarodowe,
wielokrotnie ustanawiali nowe rekordy krajowe.
Wśród zawodniczek i zawodników sekcji pływackiej Marlin największe
osiągnięcia uzyskała Beata Kamińska, zarówno w kraju, jak i w imprezach
międzynarodowych nie tylko w swojej kategorii wiekowej, ale i wśród seniorek.
W 1994 roku w czasie Mistrzostw Polski seniorów we Wrocławiu zakwalifikowała się
do finału na 200 m stylem klasycznym i zajęła II miejsce. Powtórzyła ten sukces
zajmując II miejsce w Mistrzostwach Polski w Spale w 1995 roku. Czołowe lokaty
zdobywała również w imprezach międzynarodowych. W 1992 roku w międzynarodowym mityngu pływackim o Puchar Marka Spitza w Trento (Włochy) B. Kamińska
zajęła I miejsce na 100 m stylem klasycznym oraz dwa razy III miejsce na 100 m
stylem dowolnym i 100 m stylem motylkowym, poza tym uplasowała się na VII
miejscu stylem grzbietowym. W zawodach tych startowali również inni słupscy

677

Relacja H. Jaroszewicza, zam. w Słupsku.
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zawodnicy: A. Pawlak, zajęła V miejsce na 200 m stylem zmiennym i M. Klimkowski –
VI miejsce na 100 m stylem motylkowym678.
W czasie Mistrzostw Europy juniorów w Pardubicach (Czechy), B. Kamińska
zdobyła brązowy medal na 200 m stylem klasycznym, a w rok później w Mistrzostwach
Europy juniorów w Genewie wywalczyła IV miejsce na 200 m stylem klasycznym i VI
miejsce na 100 m stylem klasycznym. W 1995 roku startowała w reprezentacji kraju
seniorów w zawodach o Puchar Świata w Gelsenkirchen (Niemcy). Uplasowała się na
X miejscu na 100m stylem klasycznym, ustanowiła jednocześnie nowy rekord Polski
15-latków. W 1994 roku zwyciężyła w Plebiscycie „Głosu Pomorza” na najlepszego
zawodnika województwa słupskiego.
Sekcja pływacka Marlin zadowalające wyniki osiągnęła w krótkim stosunkowo
czasie przede wszystkim w kategorii dzieci i juniorów. W 1995 roku niestety odeszli
z sekcji B. Kamińska i trener D. Gromulski. W tym czasie powstał nowy klub pływacki
Skalar. W 1998 roku prezesem klubu został Sławomir Kozłowski i to właśnie z jego
inicjatywy w celu szkolenia młodych zawodników sekcji, w 1998 roku przybyła do
Słupska była mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w pływaniu Alicja Pęczak679.
3.3.

Żeglarstwo

Sekcje żeglarstwa w Słupsku prowadził Jacht Klub Orion, który był klubem
turystki kwalifikowanej WO PTTK. Głównym celem klubu była popularyzacja
żeglarstwa, realizowano ją głównie poprzez organizację imprez żeglarskich. Wśród
akcji masowych dostępnych dla sympatyków tej dyscypliny popularnością cieszyły się
-Spotkania

pod żaglami w każdą wolną sobotę,

-Żeglowanie po jeziorze Gardno,
-Rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich, w formie wczasów pracowniczych dla
członków zakładowej sekcji żeglarskiej680.
W ramach turystyki kwalifikowanej organizowano natomiast:
-Regaty o Kufel Komandora na otwarcie sezonu w klasie mak i omega,
-Ogólnopolskie

Zloty Turystyczne na szlakach SPN – Regaty o Błękitną wstęgę jeziora

Gardno,
-Regaty o Puchar Dyrektora WKFSiT,
678

A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 106.
J. Sternowski: Osobowości sportu, s. 48.
680
Z. Talewski, R. Wrzesiński: Klubowy Biuletyn Informacyjny Jacht Klub Orion PTTK. Słupsk 1980, s. 37-38.
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-Regaty z okazji święta 22 lipca,
-Regaty z okazji Dni Słupska,
-Regaty o Puchar Jeziora Gardna,
-Regaty na zakończenie sezonu681,
-Regaty Samotników - trasa regaty przebiegała przez jezioro Gardno do Wyspy
Kamiennej. Od momentu utworzenia w 1977 roku rezerwatu przyrody w SPN
zaprzestano organizacji tych regat, ponieważ część trasy znajdowała się właśnie na
terenie rezerwatu682.
Jacht Klub Orion był prężnie działającą placówką wyróżnianą w skali kraju.
W latach 1975-1998 skupiał około 170-250 członków, w tym 90 osób poniżej 19 roku
życia. Posiadał własną przystań w Gardnie Wielkiej i bazę wypoczynkową: domki
letniskowe i dom wypoczynkowy. Poza tym dysponował znaczną ilością sprzętu,
jachtów i kabinowych łodzi żaglowych (omeg, optimusów, kadetów, maków i piratów),
szkoleniowych

łodzi

żaglowo

–

wiosłowych,

wiosłowych

i

motorowych683.

Współpracował ze słupskimi zakładami pracy, w ramach której w wolne soboty
odbywało się żeglowanie dla pracowników poszczególnych zakładów z terenu
województwa684.
Poza tym klub wykazywał znaczącą inwencję w popularyzacji żeglarstwa wśród
młodzieży. W celu zachęcenia młodzieży do żeglarstwa organizowano wraz z
Kuratorium Oświaty Wychowania obozy żeglarskie dla szkół ponadpodstawowych,
szkółkę regatową dla uczniów klas IV-VIII, która objęła szkoleniem 60 osób oraz kursy
żeglarskie685, w których w 1978 roku uczestniczyło 41 osób, natomiast w 1980 roku 50
osób. Poza tym każdego roku na stawku miejskim organizowano Regaty dziecięce o
puchar Maka. Utworzono również międzyszkolne sekcje żeglarskie w LO nr 1,
Technikum Elektrycznym i ZDZ. Udostępniano także sprzęt żeglarski zainteresowanym
uczniom ze szkoły nr 8 w Słupsku686. Poprzez szkolenia żeglarskie próbowano
zaadaptować młodzież trudną. W celu zachęcenia jej do żeglowania w 1978 roku

681

Składnica Akt Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Słupsku (cyt. SA PTTK w Słupsku):
Kalendarz imprez Jacht klub Orion - 1981 r.
682
Relacja Jacka Grabowskiego, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu J. Grabowskiego.
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Z. Talewski, R. Wrzesiński: Klubowy biuletyn Informacyjni Jacht Klub Orion PTTK, s. 13-14.
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wspólnie z organami sprawiedliwości zorganizowano w Gardnie obóz dla młodzieży,
która weszła w kolizję z prawem687.
Kolejny klub żeglarski prowadził działalność w Człuchowie. W celu zachęcania
do uprawiania tej dyscypliny organizował obozy żeglarskie, podczas których uczestnicy
zdobywali kolejne stopnie żeglarskie688. W 1996 roku Jacht Klub Człuchów został
przyjęty w poczet członków Bydgoskiego Okręgowego Związku Żeglarzy. W celu
popularyzacji żeglarstwa klub organizował obozy żeglarskie, podczas których
uczestnicy zdobywali stopnie żeglarskie689.
Żeglarstwo miało również swoich sympatyków w Lęborku. Popularyzował je
Wodny Klub LOK Lębork, który powstał w 1948 roku jako Koło Ligi Morskiej Ogniwo
przy Klubie Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1962 roku, z chwilą powstania Ligi
Obrony Kraju, została zmieniona nazwa klubu na Wodny Klub LOK w Lęborku. Klub
prowadził szereg działań zachęcających do żeglowania m.in. rozbudował przystań
żeglarską i zaplecze socjalno-noclegowe nad jeziorem Lubowidz. Dzięki temu
organizowano obozy żeglarskie dla dzieci z domów dziecka z Lęborka i Gdyni, dla
nieletnich zagrożonych przestępczością. W ośrodku klubu wypoczywała młodzież
z całej Polski. Na obozy żeglarskie przyjeżdżały dzieci pracowników Uniwersytetu
Łódzkiego.
W celu rozwinięcia działalności klubu w kolejnych latach wprowadzono sekcję
nurkowania i sporty motorowe. Poza tym w ramach współpracy ze Słupskim
Okręgowym Związkiem Żeglarskim organizowano rejsy pełnomorskie na statku
Generał Zaruski. W latach osiemdziesiątych odbywały się one m.in. do portów
niemieckich, pozwalały członkom klubu uzyskać staż morski i zdobyć uprawnienia
sternika jachtowego. W 1993 roku wśród 115 klubów wodnych w kraju lęborski
zajmował 15, w 1994 roku 22, a w 1995 roku 8 miejsce w grupie 30 klubów
wytypowanych jako przodujące690. Żeglarze lęborscy startowali również w regatach,
przede wszystkim w Żaglach Polonii, plasując się na dobrych pozycjach691.
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4. Sporty walki
4.1.

Boks

Boks to dyscyplina, która w historii sportu słupskiego zajęła szczególne
miejsce692. Bogate tradycje bokserskie kontynuowano po 1975 roku w KS Czarni. Tam
pojawiły się pierwsze wielkie sukcesy słupskiego boksu. W znacznym stopniu
przyczynił się do nich Aleksy Antkiewicz693, który w 1975 roku przeniósł się
z Gdańska. Od 1975 roku prowadził szkolenie w MZKS Czarni. Po roku pracy, w 1976
roku zespół Aleksego Antkiewicza pokonał Stal Stocznię Szczecin 15:5 i uzyskał awans
do II ligi, po 24 latach oczekiwań spełniły się marzenia słupskich kibiców694.
Fot. 21. Trener Aleksy Antkiewicz (po lewej) i bokser Kazimierz Adach

Źródło: Fot. Jan Maziejuk.

Do zespołu bokserów należeli w wadze: muszej - Janusz Misiak, koguciej - Jan
Stec, Piotr Nowak, piórkowej Ryszard Wędziński, Arkadiusz Paturej, lekkiej Kazimierz Adach, Stanisław Loksztąjn, lekkopółśredniej - Jan Kowalewski, Krzysztof
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Degórski, półśredniej - Ryszard Tałąj, Wojciech Żuchliński, lekkośredniej - Eugeniusz
Gołębiewski, średniej - Zbigniew Gawryjałek, Maciej Dragunowicz, półciężkiej
Wiesław Adamski, Andrzej Pobłocki, ciężkiej - Jerzy Stodulski695.
W 1977 roku w Chojnicach słupscy bokserzy po pokonaniu zespołu Błękitnych
Kielce i Wictorii Wałbrzych zdobyli awans do ekstraklasy. Sekcja bokserska Czarnych,
znana powszechnie w kraju jako Box Club, największe sukcesy odniosła w końcu lat
osiemdziesiątych. Na mecze I ligi przychodziło ponad 3 tysiące widzów696. Wśród
zawodników klubu szczególnie wyróżniał się Kazimierz Adach, który już jako junior
w 1975 roku na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Ełku zdobył złoty medal.
W tym samym roku dwukrotnie reprezentował barwy narodowe w kategorii juniorów
w meczu z Niemiecką Republiką Demokratyczną w Cottbus oraz w Chojnicach
z reprezentacją Węgier. W 1980 roku wywalczył brązowy medal na Igrzyskach
Olimpijskich w Moskwie, uczestniczył w Mistrzostwach Świata w Monachium
i Mistrzostwach Europy w Helsinkach697. Wielokrotnie uzyskiwał tytuł mistrza
i wicemistrza Polski we wszystkich kategoriach wiekowych 698. W 1989 roku Kazimierz
Adach w wyniku zmian w kadrze szkoleniowej KS Czarni został pierwszym trenerem
klubu. Pod jego kierunkiem w 1990 roku słupscy pięściarze zdobyli tytuł wicemistrzów
Polski, a rok później po zwycięstwie nad GKS Jastrzębie 18:2 po raz pierwszy
w historii słupskiego sportu zdobyli tytuł drużynowego mistrza Polski699.
Na sukcesy słupskiego sportu pracowało wielu zawodników i trenerów, wśród
nich Jan Dydak, ostatni kapitan drużyny pięściarzy KS Czarni. Trzykrotnie zdobywał
mistrzostwo Polski, zwyciężył w Turnieju im. Feliksa Stamma, uczestniczył
w mistrzostwach świata i Europy. Największy sukces odniósł podczas Igrzysk
Olimpijskich w Seulu w 1988 roku, gdzie wywalczył brązowy medal w wadze
półśredniej. Kolejny olimpijczyk to Ryszard Czerwiński, który startował w Igrzyskach
Olimpijskich w Moskwie, w wadze koguciej. Pięciokrotnie zdobywał tytuł mistrza
Polski.
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Fot. 22. Kazimierz Adach i Ryszard Czerwiński- słupscy bokserzy powracający
z Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 r.

Źródło: Fot. Jan Maziejuk.

Edmund Włodkowski rozpoczynał karierę sportową pod kierunkiem Pawła
Szydły. Przez 14 lat pracował jako I trener KS Czarni. Wyszkolił wielu dobrych
pięściarzy, m.in Władysława Dowgiałło, Jana Paszkowskiego, Jerzego Stodulskiego późniejszego reprezentanta Polski700 oraz Marka Pałuckiego pięściarza wagi ciężkiej,
który walczył również w wadze półciężkiej. Poza tym trzykrotnie uzyskał tytuł
wicemistrza Polski w wadze superciężkiej701. Walczył w reprezentacji Polski
z Niemcami i Węgrami. Po zakończeniu kariery został trenerem i założył z bratem
Antonim Pałuckim, szkółkę bokserską702.
Karierę bokserską w KS Czarni w Słupsku zaczynał również Dariusz
Michalczewski – zawodowy mistrz świata w wadze półciężkiej, który mieszkał w tym
mieście w latach 1986-1988. W krótkim czasie został powołany do reprezentacji Polski.
W 1987 roku w Krakowie zdobył tytuł mistrza Polski. Później wyjechał do Niemiec
i tam kontynuował międzynarodowa karierę703.

700

„Echo Słupska” 2009, nr 2.
„Echo Słupska” 2009, nr 4.
702
J. Sternowski: Osobowości sportu, s. 48.
703
A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 42.
701

214

Fot. 23. Dariusz Michalczewski, jeden z najlepszych bokserów lat 80-tych

Źródło: Fot. Jan Maziejuk.

Poza wymienionym sławnymi bokserami wśród zawodników należy wyróżnić:
Sławomira Forszteka, Tomasza Krupińskiego, Mirosława Knapika, Eugeniusza
Gołębiewskiego, Henryka Sienkiewicza, Zbigniewa Turskiego, Czesława Dawieca,
Edwarda Misiaka, Stanisława Szeszko, Cezarego Banasiaka, Piotra Krauze, Dariusza
Rudnika, Edwarda Żuka, Jacka Gmińskiego, Andrzeja Zaniewicza, Wiesława
Jastrzębskiego, Aleksandra Afanasjewa, Jurija Jelistratowa. Sukcesy pięściarzy MZKS
Czarni w dużej mierze były zasługą pracy trenerów: Tadeusza Rynkowskiego,
Edmunda Włodkowskiego, Józefa Mazura, Edwina Stoltza, Macieja Dragunowicza,
Arkadiusza Patureja, Ryszarda Andruszkiewicza oraz trzech największych spośród
nich: Aleksego Antkiewicza, Czesława Ptaka i Kazimierza Adacha.
Poza trenerami i zawodnikami istniała w Słupsku grupa sędziów, której
przewodził Tadeusz Śledziowski. Pierwszym słupszczaninem, który został sędzią
międzynarodowym - EABA - był Henryk Kosmęda. Pełnił on również funkcję
wiceprezesa Okręgowego Związku Bokserskiego w Gdańsku704.
Złoty okres boksu słupskiego przypadł na lata 1975-1991. W tym czasie bokserzy
należeli do ścisłej czołówki krajowej tej dyscypliny sportu - drużynowo i indywidualnie, zarówno w kategoriach seniorów, jak i juniorów. W 1992 roku decyzja
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działaczy MZKS Czarni podyktowana względami finansowymi przerwała pełną
sukcesów pracę słupskich pięściarzy, sekcja bokserska został rozwiązana705.
Fot. 24. Drużyna Box Club Czarni. Od lewej: II trener Maciej Dragunowicz, Krzysztof
Warczyński, Dariusz Rudnik, Edward Żuk, Jarosław Popowski, Mikołaj Momot, Jan
Dydak, Jacek Włodarski, Cezary Banasiak, Krzysztof Reut, Robert Pelc, Roman
Białowąs i masażysta Piotr Cholewiński. W dolnym rzędzie od lewej: Henryk
Sienkiewicz, Paweł Bosak, Sławomir Forsztek, Aleksander Afanasjew, I trener
Kazimierz Adach, Jacek Gmiński, Karol Żuliński, Zbigniew Czerwiński i Mirosław
Knapik.

Źródło: Fot. Jan Maziejuk.

Poniżej zestawiono najważniejsze sukcesy bokserów KS Czarni w latach 1976-1991.
I. Sukcesy międzynarodowe:
-Kazimierz Adach - waga lekka - brązowy medalista XXII Igrzysk Olimpijskich
w Moskwie - 1980, uczestnik Mistrzostw Świata w Monachium -1982, Mistrzostw
Europy w Tampere - 1981(Finlandia), wielokrotny reprezentant kraju;
-Jan Dydak - waga lekkośrednia - brązowy medalista XXIV Igrzysk Olimpijskich
w Seulu - 1988, uczestnik Mistrzostw Świata w Sydney - 1991, brązowy medalista
Mistrzostw Europy w Göteborgu - 1991(Szwecja), wielokrotny reprezentant kraju;
-Ryszard Czerwiński - waga musza - uczestnik XXII Igrzysk Olimpijskich w Moskwie 1980, wielokrotny reprezentant kraju;
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II. Sukcesy krajowe:
Mistrzostwa Polski Seniorów:
Poznań 2-9 maja 1976 roku:
K. Adach - waga piórkowa - medal brązowy,
Z. Gawryjałek - waga półciężka - medal brązowy.
Sosnowiec 27.marca-3 kwietnia 1977 roku:
K. Adach - waga lekka - medal brązowy.
Łódź 18-25marca 1979 roku:
K. Adach - waga lekka - medal srebrny,
C. Dawiec - waga średnia - medal srebrny,
J. Urbaniak - waga papierowa - medal brązowy,
A. Paturej - waga piórkowa - medal brązowy,
W. Adamski - waga półciężka - medal brązowy,
J. Stodulski - waga ciężka - medal brązowy.
Gdańsk 3-10 marca 1980 roku:
R. Czerwiński - waga musza - medal zloty,
K. Adach - waga lekka - medal srebrny,
R. Wędziński - waga piórkowa - medal brązowy
Zabrze 15-22 marca 1981 roku:
-K. Adach - waga lekka - medal srebrny,
Poznań 19-26 września 1982 roku:
K. Adach - waga lekka - medal złoty,
J. Kowalewski - waga lekkopółśrednia - medal brązowy.
Warszawa 13-20 marca 1983 roku:
K. Adach - waga lekka - medal złoty,
M. Pałucki - waga superciężka - medal srebrny,
W. Adamski - waga półciężka - medal brązowy.
Słupsk 13 – 20 maja 1984 roku:
K. Adach - waga lekka - medal złoty,
M. Pałucki - waga superciężka - medal złoty,
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S. Forsztck - waga musza - medal srebrny,
T. Krupiński - waga kogucia - medal srebrny,
C. Dawiec - waga średnia - medal brązowy,
H. Sienkiewicz - waga musza - medal brązowy,
A. Zaniewicz - waga piórkowa - medal brązowy,
Z. Turski - waga lekkopółśrednia - medal brązowy,
Wrocław 15-22 września 1985 roku:
M. Pałucki - waga superciężka - medal złoty,
J. Margas - waga lekkośrednia - medal srebrny.
Gdańsk 16- 23 marca 1986 roku:
T. Krupiński - waga kogucia - medal srebrny,
S. Forsztek - waga piórkowa - medal srebrny,
J. Margas - waga lekkośrednia - medal srebrny,
M. Pałucki - waga superciężka – medal srebrny.
Kraków 23 – 27 września 1987 roku:
H. Sienkiewicz - waga papierowa - medal złoty,
J. Dydak - waga półśrednia - medal złoty,
D. Michalczewski - waga lekkośrednia - medal zloty,
S. Forsztek - waga piórkowa - medal srebrny,
J. Margas - waga półśrednia - medal brązowy,
S. Szeszko - waga lekkośrednia - medal brązowy.
Kielce 25-29 maj 1988 roku:
J. Dydak - waga półśrednia - medal srebrny,
H. Sienkiewicz - waga musza - medal brązowy,
T. Krupiński - waga kogucia - medal brązowy,
S. Forsztek - waga piórkowa - medal brązowy,
C. Banasiak - waga półciężka - medal brązowy.
Łódź 15-20 marca 1989 roku:
T. Krupiński - waga kogucia - medal złoty,
M. Knapik - waga lekka - medal złoty,
P. Krauze - waga lekkopółśrcdnia - medal brązowy.
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Jastrzębie Zdrój 20-25marca 1990 roku:
J. Dydak - waga lekkośrednia - medal złoty,
D. Rudnik - waga lekkopółśrednia - medal srebrny,
M. Knapik - waga lekka - medal brązowy.
Słupsk 21-24 marca 1991 roku:
J. Dydak - waga lekkośrednia - medal złoty706.
4.2.

Judo

Judo zyskało popularność w Słupsku dopiero w 1975 roku. Było to zasługą
Wiesława Hałaburdy, który przyjechał z Sosnowca i rozpoczął pracę w KS Gryf jako
trener judo. Prowadził zajęcia z 8-letnimi chłopcami

707

. Poza tym pod koniec lat

siedemdziesiątych pozyskano nowych szkoleniowców: H. Dobosza, I. Górczyńskiego,
K. Kołodziejskiego. Dzięki temu utworzone zostały nowe grupy szkoleniowe w SP nr 7
i SP nr 8. Młodzi zawodnicy wystartowali w pierwszych turniejach międzynarodowych
w Neubrandenburgu i Lipsku. Pojawiły się liczne sukcesy, odnosili je zawodnicy
w następujących okresach:
-w 1978 roku – zakwalifikowano jednego zawodnika do kadry narodowej juniorów,
w następnym roku trzech sportowców dodatkowo znalazło się w czołówce w turniejach
młodzików w Łodzi, Opolu, Pile i Bydgoszczy,
-w

1978 i 1979 roku – zwyciężyli w drużynowych w Mistrzostwach Gwardyjskiego

Pionu Sportowego juniorów młodszych,
-w 1979 roku – uzyskali dwa pierwsze miejsca i trzecie miejsce w Ogólnopolskim
Turnieju Kwalifikacyjnym juniorów młodszych,
-w 1979 roku – wywalczyli III miejsce w drużynowych Mistrzostwach Polski
w kategorii juniorów, poza tym Lidiusz Kazior zdobył srebrny medal na Spartakiadzie
Młodzieży w Bydgoszczy708.
Wśród zawodników sekcji w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych medale
na mistrzostwach Polski i ogólnopolskich spartakiadach młodzieży wywalczyli: L.
Kazior, J. Bilewicz, T. Klip, D. Widuliński, P. Dzienisz, K. Kopczyński, a w latach
706
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następnych J. Kwiatkowski, J Brzeziński, P. Wojtkuński, R. Sośniak, K. Kopczyński
i Damian Świercz.
Istotnym wydarzeniem w słupskim judo było utworzenie w 1978 roku sekcji
kobiet. Polski Związek Judo powołał wówczas Komisję dla kobiet. W 1978 roku
w Poznaniu odbył się pierwszy turniej klasyfikacyjny, który był sprawdzianem dla
zawodniczek. W tym też roku zapoczątkowała działalność wspomniana sekcja judo
kobiet w GKS Gryf. Drużyna ta uzyskała największe sukcesy dla słupskiego judo.
Kierownictwo klubu powierzyło organizację szkolenia tej sekcji trenerowi Wiesławowi
Hałaburdzie, następnie Jerzemu Welandowi. Pierwsze Mistrzostwa Judo Kobiet
rozegrane zostały w Kielcach w kwietniu 1980 roku, podczas których Bogusława Juryś
- słupska zawodniczka w wadze 72 kg zdobyła brązowy medal. Poza tym punktowane
miejsca wywalczyły: B. Mikulska i B. Dzierżak (potem Olechnowicz) – V.
W kolejnych mistrzostwach Polski zwiększyła się liczba medali, zdobyły je: Czaban
Beata, Drzewiecka Stefania, Głuchowska Lucyna, Kosidło Dorota, Kostrzewa Marzena,
Olechnowicz Bogusława, Udycz Anna, Waszkinel Irena, Wójcik Danuta.
Następne sukcesy pojawiły się w 1982 roku, w indywidualnych Mistrzostwach
Polski, podopieczne trenera J. Welanda i W. Hałaburdy zdobyły 3 medale: Stefania
Drzewiecka – złoty, Anna Użycz – srebrny, a Bogusława Olechnowicz – brązowy. Poza
tym Marek Kęczkowski wywalczył srebrny krążek
W celu popularyzacji tej dyscypliny w Słupsku organizowano imprezy sportowe.
W latach osiemdziesiątych dwukrotnie - w 1983 i 1988 roku odbyły się w Słupsku
indywidualne Mistrzostwa Polski kobiet w judo. W listopadzie 1986 roku w rocznicę
40-lecia GKS Gryf zostały zorganizowane III Drużynowe Mistrzostwa Polski, w których
tytuł mistrza Polski wywalczył słupski GKS Gryf709.
Największe sukcesy w historii klubu i polskiego judo kobiet odniosła słupska
judoczka Bogusław Olechnowicz. Podczas Igrzysk Olimpijskich (IO) w Seulu w 1988
roku zdobyła brązowy medal w turnieju pokazowym, uczestniczyła również w IO
w Barcelonie w 1992 roku. Była wielokrotną medalistką Mistrzostw Europy:
w Landskronie w 1985 roku, w Paryżu w 1987 roku.
W Mistrzostwach Świata w Essen w 1987 roku zdobyła brązowy medal. Poza tym
dwukrotnie została brązową medalistką w akademickich mistrzostwach świata.
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Wielokrotnie zdobywała medale mistrzostw Polski, w tym dwukrotnie w kategorii
wszechwag (open).
Sukcesy zawodniczki wpłynęły na jej popularność wśród kibiców w Polsce.
Dwukrotnie w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” w 1985 roku i 1987 roku znalazła
się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych sportowców, w tych samych latach
znajdowała

się

na

czołowych

miejscach

plebiscytu

„Głosu

Pomorza”

na

najpopularniejszego sportowca województwa słupskiego. Dzięki uzyskanym sukcesom
została uznana w Słupsku sportowcem 50-lecia.
Drugą słupską zawodniczką, która uzyskała znaczące sukcesy była Stefania
Drzewiecka. Zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Europy w Paryżu w 1987 i III
miejsce w akademickich mistrzostwach świata, poza tym wielokrotnie zdobywała
medale podczas mistrzostwach Polski. Poza sukcesami indywidualnymi, zawodniczki
prowadzone przez trenera Jerzego Welanda, osiągały liczne bardzo cenne sukcesy
zespołowe. Pierwszy tytuł drużynowego Mistrza Polski i Puchar Polski zdobyły
w grudniu 1984 roku w Olsztynie, następujące trofea w 1985 roku we Wrocławiu,
w 1986 roku w Słupsku, w 1987 roku w Opolu i w 1988 roku w Kielcach710.
Największe osiągnięcia sekcji judo przypadają na lata osiemdziesiąte i były one
efektem pracy wielu ludzi: działaczy sportowych, trenerów i kierownictwa klubu.
W sekcji judo pracowali: Kazimierz Kołodziej – koordynator, Jerzy Leś, Jerzy Weland,
Kazimierz Fursewicz, Irena Waszkinel711 oraz Ireneusz Górczyński, Ryszard Kit
i Henryk Poborski712, Wiesław Hałaburda – trener I klasy sportowej. Wiesław
Hałaburda był drugim trenerem kadry narodowej oraz trenerem klasy mistrzowskiej –
posiadał czwarty dan. Takich trenerów było w kraju zaledwie dziesięciu713.
W latach dziewięćdziesiątych odeszło z sekcji kilku trenerów: K. Kołodziej, K.
Fursewicz, J. Leś, Z. Kwiatkowski, J. Weland, J. Górczyński, a następnie W.
Hałaburda, w wyniku tego nastąpiło załamanie pracy sekcji. W kolejnych latach pracę
szkoleniową kontynuowali wychowankowie poprzedników: Irena Waszkinel i Lidiusz
Kazior. W końcu lat osiemdziesiątych i w pierwszej połowie dziewięćdziesiątych
zanotowano sukcesy w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i mistrzostwach Polski
juniorów. Medalistami imprez centralnych zostali: K. Sobczyk, I. Konieczna, D.
710
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Kondraciuk, M. Świacka, D. Świercz. Niestety nie powtórzono osiągnięć z lat
świetności tej dyscypliny.
Fot. 25. Drużyna judo GKS Gryf w 1986 r. Od lewej: Mirosława Waryło, Stefania
Drzewiecka, Anna Udycz, Gabriela Kaczyńska, Irena Waszkinel, Marzena Kostrzewa,
Ewa Kuszniar, trener Jerzy Weland

Źródło: Fot. Jan Maziejuk

4.3.

Zapasy

Zapasy to jedna z najstarszych dyscyplin uprawianych w Polsce. Na ziemi
słupskiej pierwszą sekcję zapaśniczą utworzono w Ustce w 1948 roku. W drugiej
połowie lat siedemdziesiątych w województwie słupskim sekcję zapasów prowadzono
w klubach: Piast Słupsk, Jantar Ustka i ZKS Miastko. Zapaśnicy tych klubów
rozgrywali spotkania w lidze okręgu i zajmowali w niej czołowe miejsca. Pierwsze
sukcesy zawodnicy słupskiego Piasta uzyskali w roku 1980. Do rozgrywek II ligi
awansował A. Berbeka. W Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży zespołowo zapaśnicy
tego klubu zajęli I miejsce. Podczas I Ogólnopolskich Mistrzostw LZS w Nowym
Dworze w stylu klasycznym K. Dolny i K. Gierszyński zdobyli złote medale. W 1983
roku zapaśnicy Piasta w eliminacjach makroregionu juniorów młodszych do
Ogólnopolskiego Turnieju Przyjaźni (dalej: OTP) w Pabianicach wywalczyli 3 złote
medale i 2 brązowe, natomiast A. Cybulski zdobył IV miejsce w turnieju OTP.
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W Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS zapaśnicy uzyskali dwa miejsca IV, dwa
miejsca V i jedno VI, w kolejnym starcie podczas III OSM zdobyli 5 medali (3 złote i 2
srebrne)714.
W 1986 roku w Lubawie w Mistrzostwach Polski juniorów zrzeszenia LZS
w stylu klasycznym w wadze 68 kg M. Kieraś zajął I miejsce, w wadze 90 kg II miejsce
wywalczył K. Dajnowicz, w wadze 70 kg III lokatę uzyskał M. Dajer, natomiast MLKS
Piast drużynowo uplasował się na III pozycji. W 1988 roku do pierwszej ligi
indywidualnej w stylu klasycznym awansował M. Kieraś, w tym samym roku do kadry
narodowej powołano Marka Kundę. Podczas XV Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Młodzieży w Pile M. Kunda w wadze do 100 kg uplasował się na III miejscu, L.
Szczęśniak w wadze 63 kg był IV, R. Marczyk w wadze 74 kg zajął V miejsce.
Szkolenie w sekcji prowadzili instruktorzy: M. Hec (juniorów młodszych), K.
Zołotar (młodzików) i A. Berbeka (grupę naborową). Największym problemem drużyny
był brak własnej bazy szkoleniowej, zaplecza socjalnego, warunków do odnowy
i opieki lekarskiej. Zajęcia prowadzone były w oparciu o bazę szkolną i SOSiR-u. W
1984 roku poprawiła się baza treningowa sekcji, gdyż MLKS Piast wybudował halę do
zapasów typu Pilawa w Słupsku. W 1992 roku w wyniku likwidacji MLKS Piast
została

rozwiązana

sekcja

zapasów715.

W

latach

dziewięćdziesiątych

pracę

kontynuowała jedynie sekcja ZKS Miastko, która uzyskiwała sukcesy na poziomie
wojewódzkim.
5. Sporty strzeleckie
5.1.

Strzelectwo

Strzelectwo to specyficzna dyscyplina sportowa, gdyż ze względu na
bezpieczeństwo wymaga odpowiedniej bazy szkoleniowej. Pierwsza sekcja strzelecka
w Słupsku została utworzona w 1959 roku w KS Gwardia. W połowie lat
siedemdziesiątych w zawodach krajowych i zagranicznych pojawiły się pierwsze
sukcesy w strzelectwie. Największe z nich uzyskali: Mirosława Liberek, Julian Lis,
Bożena Guz i Ewa Kozera, która w 1978 roku zdobyła wicemistrzostwo Polski

714
715
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w strzelaniu z kbks standard. W następnym roku Bożena Guz wywalczyła mistrzostwo
Polski w karabinku małokalibrowym.
W

latach

siedemdziesiątych

i

osiemdziesiątych

jednym

z

najlepszych

zawodników sekcji był Julian Lis - zawodnik kadry narodowej. W 1976 roku zdobył I
miejsce drużynowo w Mistrzostwach Europy w Skopje, w pd-1 (pistolet dowolny),
ponadto II miejsce drużynowo w pistolecie pneumatycznym. W roku 1978 i 1985
wywalczył tytuł mistrza Polski, w 1986 roku zajął II miejsce w pistolecie dowolnym
i pneumatycznym. W 1982 roku startował w Mistrzostwach Europy, a 1986 na
Mistrzostwach Świata.
Kolejną zawodniczką, która miała na koncie znaczące osiągnięcia, była
Mirosława Liberek. W roku 1979, 1980, 1981 i 1985 była niepokonana i wywalczyła
tytuł mistrzyni Polski w broni pneumatycznej i kulowej. Należała do kadry narodowej
i olimpijskiej. W 1984 roku miała szanse startować w Igrzyskach Olimpijskich w Los
Angeles - potwierdzały to osiągnięte wyniki sportowe. Niestety nie doszło do tego,
gdyż reprezentacja naszego kraju w ogóle nie wystartowała w igrzyskach 716. Należy
dodać, że w 1986 roku mistrzostwo Polski w karabinku 60 strzałowym leżąc
wywalczyła Jolanta Przybut.
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych w Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Młodzieży i w zawodach międzynarodowych sukcesy odnosili również juniorzy sekcji.
Wpłynęło na to intensywne szkolenie oraz rozbudowanie bazy sportowej. Poza tym
w kolejnych latach do drużyny dołączyli nowi zawodnicy, Mirosława Sagun i Robert
Kraskowski. W 1989 roku podczas Mistrzostw Świata w Sarajewie Mirosława Sagun
jako juniorka zdobyła I miejsce (pistolet). Na Mistrzostwach Europy w Kopenhadze
drużynowo wywalczyła brązowy medal. Była rekordzistką Polski juniorek i seniorek
w pistolecie. Awansowała do reprezentacji olimpijskiej – Barcelona’ 92. W Igrzyskach
zajęła w finale w swojej koronnej konkurencji VIII miejsce. Treningiem zawodniczki
zajmował się Tadeusz Sadowski. Poza tym w 1994 roku wywalczyła brązowy medal
w Mistrzostwach Europy w Strasburgu, w 1997 roku drużynowo zajęła II miejsce
a indywidualnie III w Mistrzostwach Europy w Warszawie oraz w 1998 roku
Mistrzostwach Europy w Tallinnie zdobyła złoty medal.
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Kolejnym utalentowanym zawodnikiem sekcji był Robert Kraskowski, a jego
szkolenie prowadził trener Zenon Szewczyk, następnie Tadeusz Sadowski. Największe
sukcesy strzeleckie odnosił na początku lat dziewięćdziesiątych w strzelaniu z kbks,
broni pneumatycznej i kulowej. Był wielokrotnym rekordzistą i medalistą mistrzostw
Polski, reprezentantem kraju. W 1991 roku wywalczył Mistrzostwo Europy w Bolonii
i tym samym roku został wówczas najlepszym polskim strzelcem. Uczestniczył
w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku, nie zakwalifikował się jednak do
finału717.
W 1992 roku GKS Gryf borykał się z trudnościami finansowymi. Były one
wynikiem

wstrzymania

przez

resort

spraw

wewnętrznych

w

1990

roku

dofinansowywania klubów pionu gwardyjskiego. W wyniku tej sytuacji po Igrzyskach
Olimpijskich w Barcelonie czołowi zawodnicy sekcji zmienili barwy klubowe. W sekcji
Gryfa pozostali juniorzy, szkoleni byli przez Mirosławę Liberek i Juliana Lisa.
Wychowankowie byłych zawodników uzyskiwali czołowe miejsca w ogólnopolskich
zawodach młodzieży. Wśród podopiecznych Juliana Lisa, który prowadził szkolenie
w pistolecie, w latach 1991-1998 do najlepszych należeli: Iwona Drzewiecka, Emilia
Piotrowska, Radosław Kowalczyk i Magdalena Lis, natomiast wśród wychowanków
Mirosławy Liberek, która specjalizowała się karabinku: Agnieszka Powązka i Ewa
Piotrów. W 1998 roku Magdalena Lis zdobyła drużynowo I miejsce Mistrzostwach
Świata juniorów w Barcelonie.
W ramach popularyzacji strzelectwa w latach osiemdziesiątych i na początku
dziewięćdziesiątych organizowano w Słupsku zawody międzynarodowe kobiet,
w których uczestniczyły zawodniczki czołówki światowej. Sekcja strzelecka należąc do
resortu spraw wewnętrznych, uczestniczyła indywidualnie i drużynowo w mistrzostwach federacji Gwardia, a następnie w mistrzostwach gwardyjskiego pionu
sportowego. Słupscy zawodnicy uzyskiwali w tych imprezach znaczące sukcesy.
W wyniku reorganizacji w 1995 roku sekcja strzelecka kontynuowała szkolenie
w nowym klubie strzeleckim Gryf718.
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Fot. 26. Mirosława Sagun (GKS Gryf, strzelectwo) - uczestniczka IO Barcelona 1992

Źródło: Fot. Jan Maziejuk.

Fot. 27. Robert Kraskowski (GKS Gryf, strzelectwo) – uczestnik IO Barcelona 1992

Źródło: Fot. Jan Maziejuk.

5.2.

Łucznictwo

Łucznictwo w województwie słupskim reprezentowała jedyna sekcja prowadzona
w człuchowskim Piaście. Działania na rzecz rozwoju tej dyscypliny prowadził Jan
Mazur719.
W początkowym okresie działalności sekcja skupiała około 50 zawodników,
stopniowo jednak liczebność jej malała. W 1982 roku liczyła 22 osoby, z czego 4
719
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zawodników to seniorzy, 3 - juniorzy, 4 - juniorzy młodsi, 3 - młodzicy i 8 - dzieci.
Przyczyną spadku liczebności był z pewnością brak sprzętu do szkolenia
podstawowego. Przeciętnie na czterech zawodników przypadał zaledwie jeden łuk, co
zniechęcało młodzież do uczestnictwa w treningach720. Poza tym brakowało
szkoleniowców tej dyscypliny - w sekcji pracował jeden trener.
Największe sukcesy łucznicy odnosili w latach siedemdziesiątych, gdy sekcja
otrzymywała wsparcie sprzętowe, kadrowe i organizacyjne. Wówczas zawodnicy LKS
Piast Człuchów uzyskiwali czołowe lokaty w spartakiadach młodzieży, a także
wywalczyli drużynowe mistrzostwo juniorów i uczestniczyli w rozgrywkach I ligi721.
W 1980 roku w eliminacjach strefowych do finału VII Ogólnopolskiej
Spartakiady Młodzieży zakwalifikowało się dwóch zawodników: Jacek Stachowicz,
który uplasował się na V miejscu i Tadeusz Michalik na VII miejscu. W finałach OSM
Jacek Stachowicz zajął VIII miejsce.
Zawodnicy startowali także w rozgrywkach Polskiego Związku Łucznictwa oraz
reprezentowali

Wojewódzkie

Zrzeszenie

Ludowych

Zespołów

Sportowych

w Mistrzostwach Polski i Igrzyskach Szkół Rolniczych. Uczestniczyli również
w Mistrzostwach Gospodarki Żywnościowej, które były jednocześnie nieoficjalnymi
mistrzostwami Polski Zrzeszeń LZS. Człuchowski zespół w składzie: Wojciech Kęska,
Zbigniew Kujawa i Zbigniew Świadek uplasował się w nich na IV miejscu722. Kilka
sezonów drużyna męska Piasta rozgrywała spotkania w II lidze. W 1980 roku zespół
uplasował się na VIII miejscu w drużynowych Mistrzostwach Polski, w 1981 roku na
VI i w 1982 roku ponownie na VIII miejscu.
Nie były to wartościowe sukcesy, ale zważywszy na trudności z jakimi borykała
się sekcja i fakt, że nie startowali w niej najlepsi zawodnicy: Zbigniew Świadek
(odbywający służbę wojskową) i Zbigniew Kujawa (trudności z pracą), można je uznać
za adekwatne do skromnych możliwości. W 1983 roku zawodnicy nie zdołali utrzymać
swojej pozycji w II lidze723, jednak indywidualnie w X Igrzyskach Młodzieży Szkół
Rolniczych w Łodzi Jacek Stachowicz wywalczył I miejsce (L-AB 1084) a Elżbieta
Śpiewak uplasowała się na V pozycji. Należy podkreślić, że sekcja łucznicza przez
wiele lat miała trudności ze skompletowaniem drużyny kobiecej i mimo starań trenera
nie udało się zachęcić odpowiedniej liczby dziewcząt. Poza tym obok wyżej
720
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wymienionych zawodników na wyróżnienie zasłużyli również: Dariusz Łubiński,
Roman Stopa, Andrzej Uhryn i Eugeniusz Falkowski 724.
6. Inne sporty
Brydż sportowy

6.1.

Pierwsze mecze brydża sportowego w Słupsku miały miejsce w 1956 roku i były
zorganizowane przez Klub Młodej Inteligencji. W tym samym roku odbył się pierwszy
na Pomorzu pojedynek brydżystów ze Słupska i z Sopotu.
Dyscyplina

ta

zyskiwała

coraz

większą

popularność.

Od

końca

lat

siedemdziesiątych prowadziły ją dwa słupskie kluby MKLS Piast oraz 2 zespoły MZKS
Czarni. Największe sukcesy słupscy brydżyści odnieśli w latach osiemdziesiątych. W
maju 1980 roku zespół KS Czarni w składzie: bracia M. i A. Banasińscy, W. Duch, J.
Luziński, J. Umiastowski R. Zieliński uzyskał awans do II ligi. W tym samym roku
drużyna została wzmocniona zawodnikami AZS Kraków. Dzięki temu w kolejnym
sezonie drużyna w składzie: K. Antas, P. Gawryś, M. Leśniewski, J. Michałek, B.
Ostrowski, T. Ralko uzyskała awans do I ligi, w której w 1981 roku uplasowała się na
III pozycji. W następnych latach zawodnicy MZKS Czarni w rozgrywkach I-ligowych
uzyskiwali siedem razy pierwsze miejsce (1982, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992),
dwa razy drugie (1987, 1990) i dwa razy trzecie (1981 i 1983). Miejsca medalowe
uzyskali: K. Antas, P. Gawryś, E. Harasimowicz, K. Jassem, K. Lasocki, M.
Leśniewski, K. Martens, J. Michałek, B. Ostrowski, T. Przybora, T. Ralko, J. Romański,
M. Szymanowski, H. Wolny, J. Zaremba, A. Żurek. Żadna inna drużyna w kraju w tak
krótkim czasie nie zdobyła tylu medali.
Poza sukcesami ligowymi zawodnicy rozgrywali spotkania krajowe i międzynarodowe. W 1982 roku w turnieju o Puchar Europy w San Remo, wywalczyli II miejsce.
Była to jedyna drużyna klubowa, pozostałe kraje wystawiały reprezentacje kraju725.
W 1983 roku słupscy brydżyści zdobyli Puchar Polski, natomiast w 1984 roku
i w 1985 roku mistrzostwo Polski par i teamów. W III Mistrzostwach Polski teamów
w rankingu Brydżysta Roku 85 zwyciężył M. Leśniewski, poza tym w pierwszej
dziesiątce znalazło się jeszcze 4 zawodników MZKS Czarni. W tym samym plebiscycie
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wśród kobiet I miejsce zajęła Mirosława Międzychodzka. W klasyfikacji łącznej
natomiast zwycięzcą został Jerzy Michałek.
W 1986 roku zawody kadry krajowej kobiet wygrały i J. Rogulska. Mistrzostwo
Polski par (mikst) wywalczyli: E. Harasimowicz i M. Leśniewski; w kolejnym roku
w kategorii w par kobiet na II miejscu uplasowały się: E. Harasimowicz i J. Rogulska.
W V Mistrzostwach Polski teamów na 90 startujących drużyn I miejsce uzyskali P.
Gawryś, J. Michałek, B. Ostrowski, T. Przybora, H. Wolny, T. Ralko. W 1987 roku
para Wilga i Zakrzewska zdobyła wicemistrzostwo Polski par (mikst), natomiast para P.
Gawryś i H. Wolny zwyciężyła w rozgrywkach kadry krajowej, natomiast K. Martens
i M. Szymanowski zawodach kadry mistrzowskiej.
W 1990 roku w Warszawie z inicjatywy kierownictwa Orbisu Casino, w hotelu
Victoria odbył się turniej polskich par o główną nagrodę Grand Prix Warszawy, która
wynosiła 1 milion złotych. Zwycięzcami turnieju zostali P. Gawryś, J. Zaremba przed
H. Wolnym i B. Ostrowskim. W 1991 roku wicemistrzostwo Polski par zdobyli K.
Jassem i H. Wolny, na III miejscu uplasowali się L. Michałek i J. Romański.
Zawodnicy MZKS Czarni osiągnęli wprawdzie wiele sukcesów jednak
największym osiągnięciem było zdobycie złotego medalu w 1984 roku na Olimpiadzie
Brydżowej w Seattle (USA). W konkurencji kobiet wtedy startowało 26 zespołów,
a mężczyzn 52. W reprezentacji Polski znaleźli się: wśród kobiet: Ewa Harasimowicz,
Aldona Chrenowska, Jolanta Rogulska, Mirosława Międzychodzka - z MZKS Czarni
Słupsk oraz Diana Dołowa i Jadwiga Frenkiel z KS Spójnia Warszawa; wśród
mężczyzn: Henryk Wolny726, Piotr Gawryś, Tomasz Przybora, Krzysztof Martens –
z MZKS Czarni Słupsk oraz Piotr Tuszyński i Jacek Romański z KS Budowlani
Poznań.
Sukcesy słupskich brydżystów zostały docenione przez polskich kibiców. Dzięki
ich głosom H. Wolny i P. Gawryś w 1984 roku w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”
na najlepszego polskiego zawodnika uzyskali V miejsce. Natomiast w plebiscycie
„Głosu Pomorza” zwyciężył H. Wolny727.
Kolejnym istotnym osiągnięciem polskiego i słupskiego brydża było zdobycie
wicemistrzostwa świata w 1991 roku w Jokohamie (Japonia), w składzie drużyny
znajdowali się m.in. zawodnicy MZKS Czarni: K. Martens, K. Lasocki, Marek
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Szymanowski, Piotr Gawryś. W następnym roku w Chester (USA) polska ekipa,
w której startował T. Przybora zdobyła III miejsce. W 1989 roku w Perth (Australia)
polska reprezentacja, w której składzie wystąpili m.in. K. Martens i M. Szymanowski
z MZKS Czarni wywalczyła III miejsce.
Wśród sukcesów indywidualnych wyróżnić należy Bolesława Ostrowskiego,
który zwyciężył w Pucharze Europy w 1981 roku. Podobny sukces odniósł Piotr
Gawryś, który zdobył w 1992 roku tytuł mistrza Europy. Sukcesy odniesiono także we
współzawodnictwie klubowym. W 1984 roku drużyna MZKS Czarni H. Wolny, P.
Gawryś, T. Przybora, K. Martens, B. Ostrowski, M. Leśniewski, A. Żurek zajęła I
miejsce w Pucharze Europy oraz I miejsce w Malmo (Szwecja) w Klubowym Pucharze
Europy728.
W 1986 roku w tym samym cyklu rozgrywek w Budapeszcie zespół uzyskał II
miejsce. Poza tym zawodnicy Czarnych występowali w drużynie narodowej, która na
Mistrzostwach Europy w Birmingham w 1981 roku i w 1988 roku w Turku (Finlandia)
zdobyła I miejsce. W 1991 roku w Killarney (Irlandia) uplasowała się na miejscu III729.
Fot. 28. Henryk Wolny i koledzy z drużyny brydża sportowego - MZKS Czarni

Źródło: A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995.
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W celu popularyzacji tej dyscypliny od połowy lat siedemdziesiątych rozgrywano
w Słupsku ogólnopolski turniej o Puchar Gryfa Słupskiego. W 1991 roku natomiast
zapoczątkowano

rozgrywki

w

ramach

Międzynarodowego

Festiwalu

Brydża

Sportowego Solidarność730. W 1992 roku na skutek wcześniejszych zmian w kraju
zawężony został zakres działalności sekcji, próbowano utworzyć klub brydżowy
Zapolex, jednak bez powodzenia i tym samym ranga sportowa dyscypliny znacznie
obniżyła się.
6.2.

Szachy

Dominującą sekcją szachową w województwie w latach sześćdziesiątych XX
wieku była sekcja MLKS Piast Słupsk. Poza tym drużyny szachowe prowadzono w KS
Zryw i ZUO Sezamom, nie odnosiły one jednak znaczących sukcesów. W latach 19751978 sekcja szachowa skupiała około 50 zawodników w różnych kategoriach
wiekowych. Już w 1976 roku w nowych ramach terytorialnych szachiści Piasta w
rozgrywkach drużynowych XVIII finału centralnego turnieju Złotej Wieży wywalczyli I
miejsce (startowało wtedy 13 zespołów). W składzie drużyny wystąpili: Kazimierz
Batruch, Ryszard Szula, Andrzej Klimek, Elżbieta Augustyniak. Indywidualnie
w kategorii mężczyzn Ryszard Szula zajął II miejsce, w grupie kobiet Elżbieta
Augustyniak uzyskała V lokatę731.
Znaczące osiągnięcia zawodnicy sekcji uzyskiwali w kolejnych edycjach finałów
Złotej Wieży. W 1977 roku w Książu zajęli II miejsce drużynowo, w 1978 roku
w Wilanowie uzyskali III lokatę drużynowo. W latach 1979-1983 zespół w składzie:
Elżbieta Augustyniak, Tadeusz Górniak, Andrzej Klimek, Krzysztof Mielniczek, co
roku zdobywał Złotą Wieżę. Indywidualnie, w 1979 roku w Piotrkowie Trybunalskim
Elżbieta Augustyniak uplasowała się na II pozycji732. Należy podkreślić, że szachiści
sekcji w 1979 roku wywalczyli awans do II ligi jednak nie zdołali się w niej utrzymać.
W 1982 roku szachiści Piasta ponownie awansowali do II ligi.
Lata osiemdziesiąte i początek dziewięćdziesiątych to czas największych
sportowych sukcesów słupskich szachistów. W 1988 roku juniorzy i seniorzy sekcji
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wywalczyli awans do I ligi. W kolejnym sezonie uplasowali się w niej na X miejscu.
W 1990 roku wywalczyli natomiast w niej II miejsce. W zespole Piasta występował
wówczas arcymistrz Walery Czechow i mistrzyni międzynarodowa Tatiana Czechow.
Zmiany organizacyjne w MLKS Piast w 1992 roku spowodowały jednak spadek
drużyny do II ligi, w której z powodu braku środków finansowych drużyna szachistów
nie wystartowała. W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych patronat nad sekcją
szachową przejęła prywatna firma Uniprod. Szachiści występowali w II lidze jako
zespół Szachpod, który następnie został połączony z KS Przełom Postomino
i kontynuował rozrywki w II lidze733.
W roku 1980 sekcja szachowa MLKS Piast Słupsk liczyła 39 zawodników: 26
seniorów, 3 juniorów starszych, 3 juniorów młodszych, 1 juniorkę starszą i 6 juniorek
młodszych. Wśród nich wyróżnić należy: Kazimierza Batrucha, który został
sklasyfikowany na liście rankingowej FIDE (Międzynarodowej Federacji Szachowej),
w 1981 roku zdobył III miejsce w Mistrzostwach Pomorza Środkowego parami (razem
z Ryszardem Świątkiem), był wielokrotnym uczestnikiem rozgrywek o Złotą Wieżę734.
Poza tym Jacek Bednarski i Henryk Dobosz, mistrzowie międzynarodowi, występowali
w kadrze Polski. Wśród najlepszych zawodników klubu znaleźli się również bracia
Jacek i Przemysław Gdańscy - członkowie kadry narodowej juniorów. Poza tym klasę
mistrzowską posiadali: Krzysztof Żołnierowicz, Hanna Zboroń, Małgorzata Szulnis,
Ryszard Sokołowski, Tomasz Górniak, Krzysztof Mielniczak, Przemysław Gdański
legitymował się klasą pierwszą735.
Największe jednak sukcesy krajowe i międzynarodowe osiągnął Jacek Gdański.
Był wielokrotnym mistrzem Polski, w 1987 roku wywalczył brązowy medal
w Mistrzostwach Europy w Holandii (do lat 20). Uczestniczył w Mistrzostwach Świata
w Argentynie, Australii i w Tunja w Kolumbii, na których w ostatniej rundzie przegrał
ze Szwedem i zajął II miejsce. Był również uczestnikiem Olimpiady w Jugosławii
w 1990 roku, na Filipinach w 1992 roku i w Moskwie w 1994 roku. W 1989 roku został
zwycięzcą plebiscytu „Głosu Pomorza” na najlepszego sportowca regionu.
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Fot. 29. Szachista Jacek Gdański (MLKS Piast), wicemistrz świata juniorów

Źródło: Fot. Jan Maziejuk.

W celu szkolenia młodej kadry już w 1977 roku w SP nr 8, w wybranych klasach
do programu zajęć szkolnych zostały wprowadzone zajęcia szachów, które prowadził
student Wyższej Szkoły Pedagogicznej Adam Twardowski. W kolejnych latach klasy
szachowe zostały utworzone w SP nr 6, SP nr 11 i SP nr 15. Młodym szachistom
patronował MLKS Piast, który każdego roku organizował olimpiadę szachową dla
szkół podstawowych. Stanowiła ona doskonałą okazję do wyławiania talentów. Poza
tym w 1987 roku utworzony został Ośrodek Kultury Szachowej w Słupsku oraz klub
szachów dla młodzieży przy klubie Emka na Zatorzu. Opracowany został także
kalendarz imprez i zawodów z podziałem na kategorie wiekowe.
Od 1991 roku zawodnicy zrzeszeni w nowo powstałym słupskim klubie Polonia
18 rozgrywali spotkania w II lidze juniorów. Największe sukcesy indywidualne
uzyskała Alina Tarachowicz. W 1992 roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski i Europy,
niestety w kolejnych latach zmieniła barwy klubowe736. Od 1995 roku nowo utworzone
towarzystwo szachowe Polonia zorganizowało w Słupsku I Turniej Przyszłych
Arcymistrzów o Puchar Prezydenta Słupska, w którym uczestniczyli młodzi szachiści
z całego kraju.
Dla zawodników o uznanych umiejętnościach przez MLKS Piast organizowane
były turnieje o Puchar Wyzwolenia Słupska i o Puchar Prezydenta miasta Słupska,
Turniej krajów Północy. Starania działaczy sekcji wspierał kierownik Wydziału Kultury
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Fizycznej Urzędu Miejskiego Henryk Grądzki, który jako pierwszy zdobył dla
województwa koszalińskiego Złotą Wieżę737.
6.3.

Lotnictwo sportowe

Lotnictwo sportowe w województwie słupskim rozwijane było w ramach
słupskiego aeroklubu. W 1975 został on zaliczony do kategorii A, czyli klubów dużych.
W ramach klubu prowadzono kilka sekcji. Najwcześniej w 1947 roku, rozpoczęto
szkolenie szybowcowe. Początkowo na długiej linie, kręconej przez wyciągarkę,
wzbijały się pod niebo pierwsze szybowce. Po 10 latach aeroklub otrzymał pierwsze
samoloty.
W wyniku intensywnych szkoleń w drugiej połowie lat siedemdziesiątych
doskonałe rezultaty uzyskiwali zawodnicy sekcji: L. Lipski, H. Tobola, P. Kowalski, J.
Kusalewicz, Z. Mikołajczyk. W grudniu 1975 roku L. Lipski (lat 18) zdobył trzeci
diament do odznaki szybowcowej. W 1976 roku H. Tobola uplasował się na IV miejscu
w klasie standard. W 1978 roku P. Kowalski i J. Kusalewicz zdobyli kolejne diamenty
do złotych odznak. W 1979 roku Z. Mikołajczyk w Jeleniej Górze uzyskał ostatni brakujący diament do złotej odznaki. Trzeci diament uzyskał również w 1979 roku P.
Kowalski, osiągając absolutną wysokość 6150 m.
Sekcję spadochronową utworzono w 1957 roku, która bardzo dynamicznie
rozwinęła się w latach siedemdziesiątych. Zdecydowanie zwiększyła się liczba
oddanych skoków i wyszkolonych skoczków. W 1976 roku zorganizowane zostały I
Spadochronowe Zawody o Puchar Bałtyku z międzynarodową obsadą oraz Zawody
Spadochronowe o Puchar Prezydenta Słupska. Sekcja wyszkoliła wielu dobrych
skoczków, jednak największe sukcesy uzyskał M. Wyszomirski, członek kadry
narodowej, wielokrotny medalista mistrzostw Polski indywidualnie i drużynowo.
Kolejna sekcja klubu - samolotowa rozpoczęła działalność w 1947 roku. Wśród
zawodników sekcji znaczące sukcesy odnosił H. Dzięcielski, który w 1972 roku
zakwalifikował się do kadry narodowej w akrobatyce samolotowej. Ważnym
osiągnięciem zespołu sekcji był w 1988 roku awans słupskich pilotów do II ligi.
Sekcja modelarska powstała w klubie w 1948 roku. Największe sukcesy odnosiła
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Wśród nich pierwsze sukcesy uzyskał
W. Zielewicz, który podczas VII Mistrzostw Polski wywalczył II miejsce w kategorii
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modeli sterowanych z napędem. Medale w różnych kategoriach zdobywali również: K.
Kos, J. Koczkodąj, M. Twardowski, E. Dusza, M. Sokół i inni. Najwięcej osiągnięć
uzyskał M. Twardowski - mistrz świata z 1983 roku w Nowym Sączu i w Jambol
(Bułgaria) w 1985 roku w modelarstwie kosmicznym. Wraz z kolegami A. Łyżniakiem
i R. Smolińskim wywalczyli również tytuł drużynowego mistrza świata w 1985 roku. W
Mistrzostwach Europy w Suleawa w Rumunii w 1984 roku zajął XI miejsce, natomiast
zespołowo III miejsce738. W wielu innych zawodach krajowych i międzynarodowych
zdobywał medale i uzyskiwał czołowe miejsca. Poza udziałem w zawodach sportowych
prowadził także szkolenia oraz kierował kilkunastoma klubami modelarstwa lotniczokosmicznego.
Znacznie później w klubie została utworzona sekcja lotniowa, która była czołową
sekcją w skali kraju. W 1986 roku w Międzybrodziu Żywieckim podczas Mistrzostw
Polski Lotniarzy drużynowo Aeroklub Słupski zajął Międzywodzia Żywieckiego
drużyna słupskiego aeroklubu w składzie: Z. Daszkiewicz, Z. Konieczny, R. Ejehler
zajęła III miejsce. W zawodach tych startowało 13 drużyn.
Aeroklub prowadził również szkolenie kadr dla potrzeb obronności i gospodarki
narodowej oraz popularyzował lotnictwo. W latach osiemdziesiątych wspólnie z
Kuratorium Oświaty i Wychowania organizował obozy dla młodzieży i adeptów
szybowcowych. W 1990 roku Kuratorium wycofało się z organizacji tego
przedsięwzięcia. W 1990 roku aeroklub podobnie jak inne dziedziny sportu borykał się
z trudnościami finansowymi. Do roku 1990 działalność klubu w całości finansowano z
budżetu państwa. W 1990/1991 została ona znacznie zmniejszona, klub nie miał szans
pokrycia podstawowych kosztów. Spadochroniarze musieli opłacać skoki. W roku 1993
w klubie było zrzeszonych 12 pilotów samolotowych, 21. spadochroniarzy, 11.
modelarzy i 9. lotniarzy. Sekcja lotniarska klubu należała do jednej z lepszych w kraju.
Do majątku klubu należały: 3 sprawne samoloty Gawron, 2 niesprawne czeskie Ziny, 10
szybowców i kilkanaście spadochronów. Słupski aeroklub pomimo kłopotów
finansowych organizował imprezy sportowe, m.in. w 1993 roku w Krępie przygotował
zawody modelarskie, w których uczestniczyło 100 osób (do lat 16)739.

738
739

A. Szymański: Sport Słupski 1945-1995, s. 169.
„Głos Pomorza” 1993, nr 144.

235

6.4.

Sport motorowy

Sport motorowy na terenie województwa rozwijano w Bytowie i w Człuchowie.
W Bytowie funkcjonował Klub Turystyki Motorowej i Klub Motorowy Ludowych
Zespołów Sportowych. Na początku lat siedemdziesiątych kluby te zrzeszały 90 osób i
współpracowały z Koszalińskim Zarządem Okręgowego Związku Motorowego740.
Działalność prowadzona w

klubach

miała

charakter

turystyczno-rekreacyjny.

Najszerszy jednak zakres działalności prowadził Klub Motorowy Ligi Przyjaciół
Żołnierzy w Człuchowie, zrzeszony w Polskim Związku Motorowym. Nazwa klubu w
czasie jego działalności ulegała kilku zmianom. W latach 1975-1985 podstawową
sekcją klubu był sport motocrossowy, z mniejszą intensywnością rozwijano sport
motorowerowy popularny, miał on charakter turystyczno-rekreacyjny. W 1978 roku
dodatkowo utworzone zostały sekcje kartingowe przy Zespole Szkół Technicznych,
przy PKS i Zakładach Urządzeń Technologicznych741.
W 1980 roku działalność klubu została poszerzona o sport samochodowy
popularny i wtedy też zmieniono nazwę klubu na Auto-Moto-Klub. W klubie
najwcześniej rozwijał się sport motocrossowy, największe jego sukcesy, liczące się w
skali kraju przypadają na lata 1975-1980. Wśród zawodników klubu czołowe lokaty i
miejsca w mistrzostwach Polski oraz w mistrzostwach strefy północno-zachodniej
zajmowali Tadeusz Szwemin, Stanisław Antonowicz, Mirosław Dzik, Paweł Wabiński,
Zbigniew Zakrzewski. Startowali oni w klasach 125 cm³, 175 cm³, 250 cm³, 500 cm³.
Pomocy szkoleniowej udzielał zawodnikom Józef Turchan, który startował w zawodach
motocrossowych w latach sześćdziesiątych742.

740

B. Okoniewska: Rozwój społeczny i gospodarczy Bytowa w latach 1956-1975… op. cit., s. 434- 435.
K. Lichucki: Sport i turystyka...op. cit., s. 219-229.
742
Relacja T. Szwemina, zam. w Człuchowie; Materiały prywatne w posiadaniu T. Szwemina.
741

236

Rozdział VII
Rozwój turystyki w województwie słupskim
w latach 1975-1998
1. Walory turystyczne województwa słupskiego
1.1.

Warunki naturalne

Walory turystyczne i stan środowiska naturalnego stanowiły istotny atut
województwa słupskiego. Około 20% przyrody w regionie objęto ochroną krajobrazu.
Wśród walorów turystycznych istotne znaczenie dla rozwoju ruchu turystycznego miały
kąpieliska nadmorskie, które znajdowały się w: Jarosławcu, Łebie czy Rowach, a
dodatkowo w rejonie Jarosławca, Kluk i Ustki występowały złoża borowiny i wody
solankowe. Stworzyło to warunki do rozwoju lecznictwa sanatoryjno-uzdrowiskowego.
Jeziora Gardno, Jasień, Łebsko, Szczytno czy Wicko743, w tym jeziora przymorskie i
lobeliowe744 oraz rzeki Łupawa, Łeba, Słupia, Wieprza i górny brzeg Brdy745,
wykorzystano w celu rozwoju sportów wodnych746. Ciekawostkę regionalną stanowiły
rezerwaty i pomniki przyrody, zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Przykładem tej
architektury były ryglowe i drewniane kościoły wiejskie. Tradycyjne budownictwo
zrębowe występowało na obszarze Kaszub Bytowskich i w rejonie Człuchowa 747. W
Słupsku zabytki historii regionalnej przetrwały w kościele św. Jacka i w kościele
Najświętszej Maryi Panny748.
Największą atrakcją krajoznawczą regionu był Słowiński Park Narodowy (dalej:
SPN), który w 1977 roku uznany został przez UNESCO za światowy Rezerwat biosfery
(ponad 18,247 tys. ha)749. Utworzony został w 1967 roku i był trzecim co do wielkości
w Polsce po Kampinowskim i Tatrzańskim. Nazwa parku pochodzi od Słowińców
(plemię kaszubskie), którzy zamieszkiwali te tereny. Pozostałości ich kultury
przedstawiają eksponaty w skansenie Kluki. Granica Parku przebiegała 1 km od miasta
743
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Łeby w kierunku południowym od brzegu morza obejmując jezioro Łebsko, lasy oraz
torfowiska na jego wschodnim pobrzeżu, następnie na zachód od jeziora obejmując
wieś Kluki, Mierzeję Łebską i Gardzieńską oraz jezioro Gardno. Północną granicę o
długości 32 km stanowi brzeg Morza Bałtyckiego. Cechą charakterystyczną parku była
różnorodność jego środowisk przyrodniczych, na które składały się: wody- 9816 ha,
lasy-około 4292 ha (bagna - 668 ha, szuwary i oczerety - 353 ha, torfowiska -105 ha,
wrzosowiska - 25 ha i inne 97 ha), piaski - około 899 ha (wydmy szare - 601 ha, wydmy
białe, wydmy ruchome - 245 ha, inne tereny - 518 ha (torfowiska i pastwiska) oraz
płaski brzeg Morza Bałtyckiego i klasycznie uformowane układy wydmowe utworzone
przez działanie morza i wiatrów. Wydmy wędrujące Mierzei Łebskiej były
osobliwością przyrodniczą w skali europejskiej. Znaczenie krajobrazowe poza SPN
miały następujące rezerwaty przyrody: Osiedle kormoranów w Pakotulsku, Cisów w
Czarnem, fragment pralasu w Międzyborzu, Mierzeja Serbska, torfowisko - Janiewickie
Bagno750. W celu stworzenia możliwości uprawiania wielu dyscyplin turystyki,
poznania regionu, znalezienia pomników przyrody utworzono szlaki turystyczne.
1.2.

Szlaki turystyczne

Szlak turystyczny to trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami
wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Poza
podstawowych pieszymi szlakami turystycznymi, wyróżnia się szlaki spacerowe, szlaki
dojściowe i ścieżki dydaktyczne (np. przyrodnicze, historyczne). Natomiast szlaki
rowerowe nie były drogami rowerowymi w rozumieniu Ustawy: Prawa o ruchu
drogowym.
Szlaki piesze:
-Doliną Słupi - szlak o długości 95 km, oznakowany był kolorem żółtym. Powadził
przez miejscowości: Słupsk, Lubuń, Skarszew, Dębnica Kaszubska, Krzynia,
Konradowo, Gałęźnia Mała, Gałęzowo, Osieczki, Gostkowo, Bytów, Sierżno,
Rekowo751. Atrakcją tej trasy była rzeka Słupia, jej dolina w Parku Krajobrazowym
Dolina Słupi i towarzyszące jej krajobrazy, pomniki przyrody oraz unikatowy w skali
Europy system hydroenergetyczny rzeki.
-Krajobrazów młodo glacjalnych - szlak o długości 146,8 km oznaczony był kolorem
zielonym. Prowadził przez miejscowości: Barnowiec, Kołczygłowy, Łupawsko do
750
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Czarnej Dąbrówki. Atrakcją trasy były zabytki architektury, pomniki przyrody oraz
młodoglacjalny krajobraz.
-Krainy lasów i jezior - szlak o długości 115,2 km, oznaczony był kolorem niebieskim.
Przebiegał przez miejscowości: Rekowo, Bytów, Pomysk, Parchowo, Jasień. Na trasie
szlaku znajdowało się zabytkowe miasto Bytów, wsie letniskowe Parchowo i Jasień
oraz duży kompleks leśny752.
-Doliny Wieprzy i Studnicy - szlak o długości 71 km, oznaczony kolorem czarnym.
Prowadził obrzeżem Parku Dolina Słupi i otuliną przez miejscowości mające znaczenie
kulturowe: Słupsk - Kwakowo - Lulemino - Zagórki - Korzybie - Darnowo - Kawcze Miastko oraz przez obszary atrakcyjne krajobrazowo753.
-Nadmorski - szlak turystyczny o długości 86 km, oznaczony był kolorem czerwonym.
Obejmował północny obszar województwa słupskiego. Na trasie znajdowały się
następujące miejscowości: Łeba - Czołpino - Rowy - Poddębie - Orzechowo - Ustka Pęplino - Starkowo - Jarosławiec (do Darłówka). Był to międzynarodowy szlak pieszy
przebiegający przez tereny SPN.
-Doliną Łupawy- szlak o długości 68 km, oznaczony kolorem niebieskim. Atrakcję
szlaku stanowiła rzeka Łupawa i związane z nią krajobrazy oraz system elektrowni
wodnych. Trasa przebiegła przez: Smołdzino - Stojcino - Czarny Młyn - Żelkowo Zgojewo - Drzeżewo - Bobrowniki - Łebień - Strzyżyno - Poganice - Łupawę – Czarną
Dąbrówkę.
-Słowińców - szlak żółty o długości 38,7 km. Przebiegał przez SPN. Na trasie
występowały wieże widokowe, a we wsi Kluki znajdował się skansen, w którym
zachowano pamiątki po Słowińcach- ludności mieszkającej niegdyś na tym terenie754.
-Kormoranów – szlak o długości 76 km, oznaczony kolorem czerwonym, Prowadził
przez miejscowości Gwdę Małą, Czarne, Międzybórz, Sporysz, Pakotulsko,
Przechlewo, Jemielno, Stara Rogoźnica. Podczas wędrówki wzdłuż rzeki Gwdy, między
miejscowościami Gwda Mała - Czarne można było zobaczyć były obóz jeniecki Stalag
III Hammerstein, w miejscowości Czarne pozostałości zamku krzyżackiego,
szachulcowy, jednonawowy kościół parafialny z 1755 roku. W Przechlewie znajdował
się szachulcowy kościół z 1725 roku, natomiast w Jemielnie dwór z wystrojem
późnobarokowym. Trasa szlaku prowadziła obok rezerwatu Cisy w Czarnem, rezerwatu
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Międzybórz. Część trasy znajdowała się na obszarze chronionego krajobrazu - Osiedle
kormoranów.
-Doliną Brdy- szlak o długości 51 km, oznaczony był kolorem żółtym. Trasa
przebiegała przez miejscowości: Miastko, Starano, Nowa Brda, Rudniki, Przechlewo.
Położona była obok rzeki Brdy, która uznana została za jedną z najpiękniejszych rzek
Pomorza Zachodniego, część drogi była utwardzona drewnianą kostką, co należało do
regionalnych osobliwości. Na trasie na wyróżnienie zasługiwały zniszczony młyn,
bagno Szklany piach, rezerwat leśny Przytoń – Wąwóz Brdy i rezerwat Osiedle
kormoranów. W pierwszej części trasy stan wody na danym ternie był bez znaczenia
natomiast od leśniczówki Szyska wędrówkę szlakiem kontynuowano wyłącznie przy
niskim stanie wody w przeciwnym razie należało dokonać obejścia.
-Szlak Południowy- długość szlaku wynosiła 70 km, oznaczony był kolorem zielonym.
Prowadził przez miejscowości Lędyczek, Buszkowo, Rozwory, Debrzno, Myśligoszcz,
Człuchów, Polnica i Stara Rogoźnica. Część trasy przebiegała przy brzegu jeziora
Główna, na trasie występował dąb o obwodzie 5 m i rezerwat florystyczny Mirachowo.
W miejscowości Debrzno znajdowały się zabytkowe mury miejskie z XV wieku i
neogotycki kościół z 1894 roku, baszta i francuska armata przywieziona po wojnie
francusko – pruskiej. We wsi Słupia znajdował się kościół z XIII wieku, w jego
wyposażeniu należy wyróżnić: gotycką rzeźbę, dzwon renesansowy i chrzcielnicę z
XVII wieku. W Człuchowie natomiast znajdowało się muzeum regionalne, kościół
parafialny z XVII wieku, ruiny zamku krzyżackiego z IV wieku, park leśny na
półwyspie Kujawy z pięknymi okazami dębów oraz grodzisko. Trasa szlaku biegła na
terenie obszaru chronionego krajobrazu Zespół jezior Człuchowskich na północny
wschód od Człuchowa755.
Poza głównymi szlakami pieszymi występowały szlaki łącznikowe i spacerowe, które
umożliwiały zmianę trasy, jej planowanie i wybór zwiedzanych terenów. Wśród
szlaków łącznikowych należy wyróżnić:
-Szlak

łącznikowy – Gardna Wielka – Jezioro Gardno, o długości około 4,5 km,

oznaczony był kolorem czarnym.
-Szlak łącznikowy – Smołdzino – Jezioro Dołgie Wielkie, o długości około 2 km,
oznaczony był kolorem czarnym.
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-Szlak łącznikowy – Smołdziński Las – Czołpino, o długości około 4 km, oznaczony
był kolorem czarnym.
-Szlak

spacerowy – Rowy – Jezioro Dołgie Małe – plaża – Rowy, o długości 18 km,

oznaczony był kolorem zielonym.
-Szlak spacerowy – Łeba – przez Łącką Górę, o długości około 18 km, oznaczony był
kolorem zielonym.
-Szlak spacerowy Czołpino – latarnia - brzeg morza, Czołpino o długości 4,5 km
oznaczony był kolorem niebieskim.
Łącznie długość szlaków pieszych, nad którymi sprawował opiekę Regionalny
Oddział PTTK w Słupsku wynosiła 963,8 km. Każda trasa posiadała numer
statystyczny756.
Ścieżki turystyczne:

-Szlakiem troci i łososi - ścieżka przebiegała nad rzeką Słupią przez miejscowość
Łosino. Długość szlaku wynosiła 4 km, czas przebycia ścieżki to około dwie godziny.
Szlak przebiegał przez teren Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Na trasie szlaku
znajdowały się wiaty, miejsca na kajaki i rowery. Dzięki temu można było uprawiać
różne dyscypliny turystyczne. Przy rzece zlokalizowano większość z 10 przystanków.
Dodatkowo umieszczono informacje charakteryzujące dorzecze Słupi, opis ryb ją
zamieszkujących oraz opis czynników wpływających na populacje łososia atlantyckiego
i troci wędrownej. Ponadto na trasie znajdowało się grodzisko wczesnośredniowieczne
oraz stary park dworski w Łosinie, gdzie obok pomnikowych drzew zachował się
grobowiec Maximiliana von Zitzewitza757.

-Krępa-Łosino - ścieżka o długości 4 km, przeznaczona była dla turystów
poruszających się pieszo, konno, rowerami lub samochodami. Prowadziła przez wieś
Krępa, w której znajdował się pałac z początku XX wieku z parkiem dworskim oraz
ciekawe okazy drzew. Przy trasie rósł dąb Barciś. Ścieżka biegła obok rzeki Gałęźnej,
która była naturalnym siedliskiem tarła ryb łososiowatych. Na trasie znajdowało się
również grodzisko wczesnośredniowieczne (VIII-IX w.) oraz park dworski w
Łosinie758.

-Okolice jeziora Krzynia - ścieżka została wyznaczona w miejscowości Krzynia,
odległej od Słupska o 17 km i leżącej za Dębnicą Kaszubską na trasie Słupsk-Bytów.
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Rozpoczynała się przy elektrowni wodnej. Zaczynała się tam mała i duża pętla, 12 km
trasy dużej pętli - wokół jeziora Krzynia zostało opracowane z myślą o turystach
indywidualnych, lubiących dalekie wędrówki. Mała pętla była krótsza, utworzona
została dla młodzieży szkolnej, wyruszającej wraz z nauczycielami na tzw: jednodniowe
zielone wyprawy. Na trasie małej pętli rozlokowano 8 przystanków, przy najbardziej
interesujących elementach tego terenu m.in. przy elektrowni wodnej z 1925 roku, przy
której znajdowały się informacje związane z zabudową hydrotechniczną i powstaniem
zbiornika zaporowego o pow. 126 ha. Wzdłuż trasy występowały liczne pomniki
przyrody m.in. najstarsza sosna Księżna Anna759.
-Ścieżka przyrodnicza do rezerwatu Jezioro Małe i Duże Sitno - trasa o długości 4 km,
przeznaczona była dla turystów pieszych i rowerowych. Ciekawostką obszaru były dwa
zarastające, śródleśne jeziora objęte ochroną rezerwatową oraz liczne stanowiska
chronionych roślin.

-Gołębia Góra - ścieżka przyrodnicza o długości 3 km. Przeznaczona była dla turystów
pieszych i rowerowych, trasa prowadziła drogami śródleśnymi. Główną jej atrakcją
były dwustuletnie sosny o niespotykanym wzorze kory i malownicze meandry rzeki
Słupi.

-Zakole rzeki Bytowej - ścieżka przyrodnicza o długości 7 km. Utworzona została dla
turystów pieszych. Osobliwością tej ścieżki była głęboko wcięta dolina rzeczna z
pięknym starodrzewem. Występowało tam największe na Pomorzu stanowisko
wawrzynka wilczełyko - rośliny chronionej.

-Gałęźna Mała - ścieżka przyrodnicza o długości 4 km. Posiadała 11 przystanków i
przeznaczona była wyłącznie dla turystów pieszych. Na trasie znajdował się park z
licznymi drzewami pomnikowymi, grodzisko wczesnośredniowieczne, kościół z 1887
roku, zamek wodny, niskie torfowiska oraz liczne zwierzęta i rośliny chronione.
Atrakcją był także głęboko wcięty fragment doliny rzeki Słupi i jej dopływu oraz
najstarsza elektrownia wodna z 1914 roku760.

-Wzdłuż rzeki Charsznicy - ścieżka przyrodniczo-edukacyjna prowadziła przez
kompleks leśny między miejscowościami Damnicą Kaszubską i Karżniczką. Na trasie
ścieżki znajdowały się liczne zbiorowiska roślinne. Charakterystyczne również było
ułożenie koryta rzeki Charstnicy, która przepływając przez kompleks leśny tworzyła
liczne zakola. Celem wyznaczenia tej ścieżki było pokazanie różnorodności
759
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242

występujących na tym terenie roślin oraz przybliżenie problematyki gospodarki leśnej i
ochrony przyrody. Ścieżkę można było przebyć rowerem lub pieszo, czas wędrówki
wynosił dwie godziny.

-Okolice jeziora Głębokiego – długość ścieżki wynosiła 3,5 km. Trasa znajdowała się
na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Długość małej pętli ścieżki wynosiła
około 3,5 km. Dla turystów pieszych przeznaczono odgałęzienie ścieżki do Zapory
Bytowskiej z trasą około 8 km. Na trasie małej pętli rozlokowano 9 przystanków
dotyczących m in.: zabudowy hydrotechnicznej, gospodarki leśnej. Na trzech tablicach
opisano występujące gatunki chronione roślin: widłaki oraz różne gatunki storczyków.
Utworzono również przystanki poświęcone użytkom ekologicznym i sośnie zwyczajnej.
Przebieg trasy oznaczono strzałkami umieszczonymi na słupkach i logo ze storczykiem
na tablicach761.
-Przy zespole pałacowo-parkowym w Warcinie - ścieżka edukacyjno-ekologiczna
nadleśnictwa Warcino czas wędrówki trwał około dwóch godzin, trasa o długości 2,8
km przebiegała wśród lasów leśnictwa szkolnego i terenu Zespołu Szkół Leśnych i
Ogólnokształcących.

Wędrówka

ścieżką

umożliwiała

poznanie:

różnorodności

zbiorowisk leśnych, złożoności zachodzących w nich procesów, zmian w krajobrazie
oraz działań podejmowanych przez leśnika służących zachowaniu lasów dla przyszłych
pokoleń.

-Łysomice - edukacyjna ścieżka leśna na terenie nadleśnictwa Leśny Dwór o długości
12 km. Przeznaczona była dla turystyki rowerowej i pieszej. Na trasie znajdowały się
interesujące, barwne plansze z rysunkami występujących na tym terenie roślin i
zwierząt.

-Grodzisko Borzytuchom - ścieżka o długości 2 km biegła przez rezerwat, w którym
znajdowało się zarastające jeziorko i wzgórze porośnięte przez dwustuletnie buki.

-Orzechowska wydma - leśna ścieżka dydaktyczna, trasa jej wynosiła 2,8 km.
Przebiegała przez fragment specyficznego krajobrazu południowego wybrzeża Bałtyku,
tj przez paraboliczną częściowo utrwaloną wydmę o wysokości 23 metrów oraz przez
tereny położone w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Szlaki kajakowe:
-Rzeką Słupią - długość rzeki wynosiła 188 km. Wzdłuż rzeki występowały liczne
zabytki historyczne i obiekty hydrotechniczne, w tym 6 elektrowni wodnych, 6 miejsc
761

Tamże.
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postoju z możliwością noclegu. Atutem tego szlaku było to, że jego 38 kilometrowy
odcinek między Sulęczynem a Gałąźnią Małą - w regulaminie GOK - PTTK wpisany
był w wykazie górskich szlaków kajakowych. Słupia wypływała z torfowisk na
wysokości około 178 m n.p.m. koło Sierakowskiej Huty, a kończyła swój bieg w Ustce,
gdzie uchodziła do Morza Bałtyckiego. Kolejną atrakcją trasy był unikalny szlak
elektrowni wodnych dorzecza Słupi. W jego skład wchodziło pięć elektrowni wodnych
z lat 1896-1926 oraz związana z nimi infrastruktura techniczna: zbiorniki
przyzaporowe, kanały i budowle piętrzące762.
-Rzeką Łupawą – długość trasy wynosiła 105 km. Podczas spływów kajakowych
organizowanych na rzece przepływano przez Jasień - Kozin - Łupawę - Poganice Damno - Drzeżewo - Żelkowo - Smołdzino – jezioro Gardno - Rowy. Na trasie
znajdowały się zabytki historyczne i obiekty hydrotechniczne, w tym 6 elektrowni
wodnych763 oraz kilka miejsc postojowych z możliwością noclegu w Łupawie i
Poganicach.
-Rzeką Łebą - szlak o długości 44 km biegł w kierunku północnym do jeziora Łebsko.
Trasa przebiegała przez miejscowości: Lębork - Chocielewko – Izbica.
-Rzeką Wieprzą - trasa szlaku wiodła przez miejscowości: Korzybie - Sławno - Darłowo
- Darłówko. Długość rzeki wynosiła 140 km, rzeka była dostępna dla kajaków od wsi
Bożeno. Odcinki Wieprzy szczególnie w odcinku Korzycie-Pomiłowo oraz TyńKowalewie należały do najładniejszych odcinków rzek pomorskich. Największe
atrakcje na szlaku to: neogotycki Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie z XVI w.,
młyn wodny z XIX wieku w Sławnie oraz elektrownie wodne z XIX wieku w
Biesowicach i Kępicach.
-Rzeką Brdą - Długość rzeki wynosiła 217 km, powierzchnia dorzecza to 4718 km2.
Urozmaicony, kręty brzeg rzeki, dogodne miejsca biwakowe od lat przyciągały
amatorów turystyki wodnej. Trasa o długości 208 km była łatwa do pokonania, jedynie
w środkowym biegu rzeki występowały nieco trudniejsze odcinki. Na jej przebycie
niezbędnych było 7-8 dni, jednakże ze względu na piękno krajobrazu warto było
zatrzymać się na dłużej764.
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Tabela 31. Szlaki wodne i ich wartość użytkowa na obszarze woj. słupskiego w 1980 r.
Długość rzeki
(szlaku) km

Przybliżona
pojemność szlaku
(liczba osób)

Klasa czystości wody

Wieprza (Studnica)od
miejscowości Kawcze do
ujścia w Darłowie

140/101

1.100

Korzybie – Sławno III
Sławno – ujście poza III

Słupia od Jeziora
Żukowskiego do ujścia

180/118

500

Jezioro Żukowo –
Słupsk II
Słupsk – ujście poza III

Łupawa od jeziora Jesień do
ujścia

92/82

460

Zbyszewo – Zgajewo I
Zgajewo – ujście II

Łeba od Lęborka do jeziora
Łebsko

150/116

250

Lębork – ujście III

Brda od miejscowości Nowa
Brda do miejscowości
Sąpólno

232/36

570

Źródło – Konarzyny I

Wyszczególnienie

Źródło: B. Czerwiński, S. Rudnik: Województwo Słupskie, s. 12.
Według danych z tabeli wynika, że najdłuższy szlak kajakowy to szlak rzeką Brdą o długości 208 km.

Szlaki kołowe:
- Szlak Wybrzeża – Prowadził wzdłuż wybrzeża w niewielkiej odległości od Morza
Bałtyckiego. Długość trasy z Gdańska do Kołobrzegu wynosiła 160 km. Szlak
obejmował tereny najciekawsze pod względem geograficznym, historycznym
i przyrodniczym.
- Szlak Wzniesień Moreny Czołowej – Prowadził z Bytowa do Drawska Pomorskiego
przez Miastko, Biały Bór, Szczecinek, Czaplinek, Złocieniec; liczył około 200 km.
Trasa wiodła wzdłuż głównego pasma wniesień moreny czołowej przez tereny
pojezierzy: Kaszubskiego, Drawskiego i Wałeckiego. Pas ten charakteryzował się
urozmaiconą rzeźbą terenu (najwyższe wzniesienie Siemięrzycka Góra – 256 m n.p.m.)
licznymi jeziorami połączonymi sieciami rzek oraz zwartymi kompleksami leśnymi.
Walory turystyczno-krajoznawcze wzbogacały następujące rezerwaty przyrody: wodno-roślinne - Jezioro Głęboczkow gminie Bytów, Jezioro Orle i Jezioro Smołowe w
gminie Miastko; - torfowiskowy Torfowiskowo nad Jeziorem Morzysław Mały
w gminie Złocieniec; - leśny Dęby Wilczkowskie w gminie Szczecinek.
- Szlak Krainy Lasów i Jezior - Trasa szlaku wiodła z Jarosławca do Człuchowa przez
Sławno, Polanów, Żydowo, Biały Bór i Rzeczenicę. Liczyła około 150 km. Szlak
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prowadził przez kilka ciekawych środowiskowo urozmaiconych krain geograficznych –
Pojezierzy: Kaszubskiego, Drawskiego, Borów Tucholskich; wzdłuż jezior, rzek,
kompleksów leśnych. Krajobrazowo najciekawsze były okolice Człuchowa. Omawiany
szlak przebiegał między innymi w pobliżu rezerwatów przyrody:
- leśne - Cisy w Czarnem , Międzybórz w gminie Rzeczenica;
- florystyczno-faunistyczny Bocheńskie Błoto w gminie Rzeczenica;
- wodno-roślinny Jezioro Sporackie w gminie Człuchów;
- leśno-florystyczne Janiewickie Bagno w gminie Sławno765.
W II połowie lat dziewięćdziesiątych podjęto próby utworzenia szlaków
rowerowych. Jako jeden z pierwszych utworzono Szlak zwiniętych torów. Trasę
o długości 20,7 km wyznaczono na starych nasypach kolejowych, gdzie w czasie wojny
istniały linie kolejowe. Trasa rozpoczynała się w Przewłoce prowadziła przez
miejscowości: Zapadłe, Wytowno, Machowinko, Objazdę a kończyła w Rowach.
Do atrakcji na trasie zaliczano: rezerwat Wydma Orzechowska o wys. 50m n.p.m.,
pozostałości dawnego systemu kolejowego jak resztki stacji lub rampy, zabytkowy
kościół z XIV wieku, dawne dwory i pałace wraz z parkami do nich przylegającymi,
stanowiska archeologiczne, unikalny wiejski piec chlebowy i dawną hutę szkła.
Do ciekawostek rejonu należała większa niż na innych terenach zawartość magnetytu
w dębińskich plażach, powodującego lokalne zaburzenia pola magnetycznego766.
Tabela 32. Liczba wyznakowanych szlaków turystycznych w latach 1977-1992
SZLAKI

1977

1980

1983

1984

1985

1986

1988

1990

1991

1992

1148

1139

1025

1061

w kilometrach
Nizinne

199

140

963

1104

1126

1126

Źródła: Roczniki statystyczne 1978-1993.

W 1994 roku w porównaniu z 1980 rokiem długość szlaków turystycznych
wzrosła ośmiokrotnie i wynosiła 1114 km767, natomiast w 1996 wynosiła 914 km768.

765

Tamże.
I. Wojtkiewicz: Trasa rowerowa szlakiem zwiniętych torów. Słupsk 1995, b.p.
767
Rocznik statystyczny województwa słupskiego 1995. Słupsk 1996, s. 331.
768
Rocznik statystyczny województwa słupskiego 1997. Słupsk 1997, s. 279.
766
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Tabela 33. Zestawienie głównych szlaków turystyki pieszej PTTK regionu słupskiego
Symbol

Kolor

Dł. w
km

Północny
Nadmorski

SŁ 05c

czerwony

86

2 Słowińców

SŁ 1847
y

żółty

39

3 Parkowy Łebski

SŁ1852 z

zielony

18

Parkowy
Gardeński

SŁ 1851 z

zielony

18

5 Dolina Słupi

SŁ 14 y

żółty

95

Ustka – Bytów

Lp

1

4

Nazwa szlaku

Łeba
Jarosławiec
ŁebaGardna
Wielka
Stara Łeba Wydmy ruchome
Rowy- Jezioro
Dołgie Małe

6

Krainą lasów i
SŁ 161 n niebieski
jezior

120

Jasień
Bobięcino
Żydowo

7

Doliną Wieprzy i
SŁ 162 s
Studnicy

71

Słupsk-Miastko

8 Doliną Łupawy

9

czarny

SŁ 163 n niebieski

Krajobrazów
SŁ 164 z
Młodoglacjalnych

10 Kormoranów

68

zielony

82

SŁ 1844
y

12 Doliną Brdy

–

Gardna Wielka Czarna
Dąbrówka
Czarna
Dąbrówka
–
Miastko
–

1
1
-

Sł.P.N:
2 obsz. chr. kraj.
Słowiński
Park Narodowy
Słowiński
Park Narodowy
Słowiński
Park Narodowy
P.K Dolina Słupi

3

P.K Dolina Słupi
3 Obsz. Chr. kraj.

-

P.K Dolina Słupi
1 Obsz. Chr. kraj.

1

-

5

P.K Dolina Słupi
1 Obsz. Chr. kraj.

Gwda Mała
Babilon

zielony

70

Lędyczek - Stara
Rogoźnica

4

żółty

51

Miastko
Przechlewo

4

-

Wielko-obszarowe
Obiekty chronione

2

75

SŁ 165 c czerwony

11 Szlak Południowy SŁ 1841 z

Liczba
Rezerwatów

Odcinek

7

1 Obszar
Chronionego
Krajobrazu
1 Obszar
Chronionego
Krajobrazu
2 Obszary
Chronionego
Krajobrazu

-Słowiński Park Narodowy
Razem
szlaków

–

12

-Park Krajobrazowy Dolina
Słupi
-Obszarów Chronionego
Krajobrazu – 8
Źródło: J. Cieplik: Sieć turystyczna szlaków pieszych PTTK w regionie słupskim.[w] tenże (red.):
Materiały do poznania regionalizmu słupskiego. t. IV. Słupsk 2008, s. 25-50.
-

793 km

Z przedstawionych danych wynika, że najdłuższy szlak pieszy to niebieski szlak Krainą
lasów i jezior o długości 120 km natomiast najkrótszy to szlak zielony Parkowy Łebski
i Parkowy Gardeński o długości 18 km.
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2. Organizacje działające na rzecz rozwoju turystyki
2.1.
Polskie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Towarzystwo

(dalej:

Turystyczno-Krajoznawcze

PTTK)

było

stowarzyszeniem społecznym integrującym ruch turystyczny z krajoznawstwem
i ochroną przyrody. Powstało 17 grudnia 1950 roku z połączenia Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które
prowadziły zorganizowaną działalność krajoznawczo turystyczną w Polsce769.
Na

ziemi

słupskiej

działania

na

rzecz

rozwoju

ruchu

turystycznego

i przewodnickiego rozpoczęły osoby zaangażowane w organizację turystyki na terenie
województwa i kraju. Z ich inicjatywy po zakończeniu II wojny światowej utworzono
PTK w Słupsku, które w 1950 roku zostało przekształcone w PTTK. Poza tym już w
1949 roku wydano pierwszy informator turystyczny Słupsk i okolice pod redakcją
Józefa Staśko770. Na terenie województwa działalność PTTK obejmowała zakłady
pracy, jednostki wojskowe. Instytucje te w znacznym stopniu finansowały
przedsięwzięcia

turystyczne.

W

ramach

organizacji

wczasów

pracowniczych

rozbudowywały bazę turystyczną, organizowały szereg imprez i wycieczek. Praktycznie
każdy zakład pracy posiadał własne koło PTTK, w ramach którego organizowano
turystkę dla pracowników. Przykładem takich kół w Słupsku było koło Perkozy przy
Zakładach PKP, koło PTTK przy Stoczni Ustka. Podobnie organizowano ruch
turystyczny przy jednostkach wojskowych. Własne koło prowadziło Centrum
Marynarki Wojennej w Ustce, przy Klubie Garnizonowym w Czarnem działało
Wojskowe koło PTTK Husaria. W ramach samodzielności Słupskie PTTK prowadziło
Zakłady Foto-pam w Miastku, które produkowały pamiątki fotograficzne na terenie
województwa.
Poza tym w PTTK działały Okręgowe Zespoły Gospodarki Turystycznej (dalej:
OZGT) i Biura Obsługi Ruchu Turystycznego (dalej: BORT), były to jednostki
zajmujące się organizacją turystyki powszechnej, w ich zarządzaniu znajdował się
769

Głównym celem PTTK było zapoznanie społeczeństwa z historią, przyrodą oraz dorobkiem kulturowym i
gospodarczym kraju, propagowanie krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku, zabezpieczanie pomników przyrody
i zabytków kultury w Polsce. PTTK prowadziło obsługę ruchu turystycznego w Polsce, organizowało wycieczki
w kraju i za granicą. Szkoliło przewodników i organizatorów z różnych środowisk. Organizowało i
współorganizowało imprezy turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-poznawczym. PTTK było
organizacją społeczną wspieraną przez państwo, prowadzącą działalność turystyczną na szeroką skalę. „Głos
Pomorza” 1994, nr 137.
770
Tamże.
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majątek PTTK, miejsca noclegowe, środki transportu771. Bardzo dynamicznie działał
BORT w Lęborku, który prowadził wypożyczalnię sprzętu. Na jej wyposażeniu
znajdowały się: rowery, namioty i śpiwory, jego działalność przynosiła znaczne
dochody772.
W 1975 roku w momencie utworzenia województwa słupskiego PTTK zrzeszało
8 oddziałów, którymi kierowały osoby szczególnie zaangażowane w rozwój turystyki:
w Lęborku - Tadeusz Markowski, popularyzowano turystykę pieszą i szkolną, w latach
dziewięćdziesiątych oddział liczył około 1000 członków, zrzeszonych w 30 kołach 773.
w Bytowie - Stanisław Dębski, popularyzowano turystykę szkolną, opiekę nad
zabytkami,
w Miastku - Ewa Tomaszczyk, popularyzowano turystykę szkolną, kajakową,
w Sławnie - Zdzisław Rogalski, Danuta Kruszyńska, popularyzowano turystykę szkolną
i kajakową,
w Ustce - Jadwiga Korzeniewska, Wojciech Tomasz, popularyzowano turystykę
szkolną, kajakową, pieszą i podwodną,
w Człuchowie - Włodzimierz Gierczycki, Jan Beme, popularyzowano turystykę szkolną
oraz przewodnictwo, w latach osiemdziesiątych oddział zrzeszał 1160 członków w 28
kołach i klubach774.
przy

Wyższej

Szkole

Pedagogicznej

w

Słupsku

-

Jadwiga

Widzikowska,

popularyzowano turystykę kajakową, pieszą i górską.
Przy zarządzie Wojewódzkiego Oddziału PTTK w Słupsku (dalej: WO PTTK)
w celu zapewnienia pełnej koordynacji działalności organizacji powołano: Komisje
Opieki nad Zabytkami, Komisje Ochrony Przyrody, Komisję Turystyki Pieszej,
Komisję Turystyki Dzieci i Młodzieży Szkolnej, Komisję Krajoznawczą, Komisję
Przewodnicką, Komisję Turystyki Kolarskiej, Komisję Imprez na Orientację, Komisję
Turystyki Górskiej, Komisję Turystyki Żeglarskiej i Komisję Turystyki Motorowej oraz
Podkomisję Szlaków Turystycznych775. WO PTTK w Słupsku był jedną z prężniej
działających jednostek na Pomorzu. O skali działalności PTTK może świadczyć fakt, że
w 1976 roku WO PTTK w Słupsku zorganizował 1104 imprezy, w których

771

Relacja Jacka Grabowskiego, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu J. Grabowskiego.
Relacje T. Markowskiego, zam. w Słupsku.
773
J. Schodzińska, B. Libich: Lębork w czasach PRL i III Rzeczpospolitej… op. cit., s. 794.
774
Kronika PTTK lata 1980-1985, b.p.
775
Tamże.
772
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uczestniczyło 27,5 tys. osób, w 1980 roku członkowie PTTK zdobyli 715 odznak
sprawnościowych. Tabela przedstawia stan liczbowy poszczególnych oddziałów.
Sytuacja spowodowana była przemianami w kraju po roku 1989, w wyniku
których nastąpiła częściowa likwidacja zakładów produkcyjnych i jednostek
wojskowych, które miały znaczący udział w rozwoju ruchu turystycznego. Od tego
momentu oddział PTTK w Słupsku utrzymywał się z własnej działalności, czyli
z wynajmu hoteliku Mikołajek, który znajdował się w siedzibie bractwa, wynajmu bazy
letniskowej przy Jeziorze Gardno, z organizacji szkoleń i znakowań776.
W dniu 29 kwietnia 1991 roku nastąpiło przekształcenie Zarządu Wojewódzkiego
PTTK w Regionalny Oddział PTTK (dalej: RO PTTK) w Słupsku jako oddzielną
jednostkę z osobowością prawną. Wpłynęło to na zawężenie obszaru należącego do RO
PTTK. W skład tego obszaru wchodziły: ziemia słupska, miastecka, bytowska,
lęborska, człuchowska i sławieńska i ustecka. Zakres działań PTTK obejmował
wybrany obszar, który nie zawsze był zgodny z podziałem administracyjnym 777. W roku
1980 na terenie województwa słupskiego istniało 8 oddziałów z 146 kołami i klubami
na prawach kół, w stowarzyszeniach zrzeszonych było 5298 członków. W 1990 roku
istniały zaledwie 3 odziały, 80 kół i klubów na prawach kół z 3765 członkami.
Największy spadek liczby członków PTTK zanotowano w 1992 roku, zarejestrowanych
było wtedy 1030 osób, w latach następnych stopniowo liczba ta wzrastała. W 1996
roku, istniały 2 oddziały, 41 kół i klubów na prawach kół, liczba członków wynosiła
1179.
Na podstawie przedstawionych poniżej danych można stwierdzić, że liczba
oddziałów, kół i klubów na prawach kół w PTTK słupskim po roku 1990 znacznie się
zmniejszyła, z ośmiu do zaledwie dwóch jednostek oddziałowych oraz czterokrotnie
spadła liczba kół.

776
777

„Powiat Słupski” 2010, nr 5-6, s. 27.
Relacja Janusza Grabowskiego, zam. w Słupsku.

250

Tabela 34. Oddziały, kluby, członkowie PTTK oraz przyznane odznaki turystyczne w
latach 1980-1996
Wyszczególnienie
Oddziały

1980 1985 1988

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

8

8

8

3

2

3

2

2

2

2

Koła i kluby
Na prawach kół

146

163

155

80

35

39

36

43

38

41

Zakładowych

34

29

28

11

8

7

1

1

1

1

Terenowych

5

18

31

-

-

-

-

-

-

-

Osiedlowych

4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Akademickich

3

5

4

3

2

1

-

-

-

-

Emerytów,
rencistów i inw.

-

1

1

15

6

-

21

12

11

11

10

11

11

85

103

90

45

13

20

24

32

26

29

Innych środowisk
Szkolne kluby
krajoznawczoturystyczne
Członkowie: kół i
klubów na prawach
kół

5298

6020 7079

3765

1270

1030

1123

1183

1238

1179

Zakładowych

995

684

421

195

132

15

17

15

15

Terenowych

223

1095 1957

-

-

-

-

-

-

-

Osiedlowych

79

19

30

-

-

-

-

-

-

-

Akademickich

157

177

327

213

41

15

-

-

-

-

Emerytów,
rencistów i inw.

-

17

16

-

-

-

-

-

-

-

763

459

-

1046

470

320

381

378

420

356

3081

3569 3994

2085

564

563

727

788

803

808

715

658

679

357

228

235

224

220

233

Innych środowisk
Szkolne kluby
krajoznawczoturystyczne
Przyznane odznaki
turystyczne

755

544

Źródło: Roczniki statystyczne w latach 1981-1997.
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Wykres nr 1. Rozwój działalności PTTK w latach 1980-1996

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO
1980
1990
1993
1994
1995
1996
0

200

400

-wycieczki obsłużone

60

800

1000

0
-wycieczki zorganizowane

120
0

Źródło: Roczniki statystyczne 1981-1997.

Na podstawie wykresu można stwierdzić, że towarzystwo najaktywniej działało w
latach osiemdziesiątych. W latach 1993-1995 występowało zdecydowane obniżenie
aktywności, która następnie wzrosła w roku 1996.
W ramach RO PTTK w Słupsku działalność prowadziły kluby turystyki
kwalifikowanej:
1. Klub turystyki pieszej Mikołajek, utworzony 15 marca 1968 roku, jego nazwa
pochodziła od chronionej rośliny wydmowej- mikołajka. W zakresie działalności
klubu prowadzono sekcję: turystyki pieszej, krajoznawczą, dzieci i młodzieży,
akademicką oraz własne wydawnictwo. Poza tym klub zajmował się m.in
organizacją imprez turystyki pieszej. Pierwszą imprezą zorganizowaną przez klub
był Rajd Pieszy po SPN. Wśród członków klubu znajdowali się: przewodnicy
turystyki pieszej, instruktorzy krajoznawstwa, znakarze tras turystycznych,
instruktorzy ochrony przyrody, organizatorzy turystyczni.
2. Koło Przewodników Terenowych PTTK, utworzono w 1962 roku w Słupsku,
3. Jacht Klub Orion, utworzony został w listopadzie 1964 roku. Inicjatorami
powołania klubu byli: komandor Antoni Taraszkiewicz, doktor nauk medycznych,
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komandor Stanisław Hirsch778, Jan Chmieliński, Kazimierz Gaca779, był prężnie
działającym klubem żeglarskim, wyróżnianym w skali kraju.
4. Klub turystyki kajakowej Kapok, działający w Słupsku pod przewodnictwem
Aleksego Fiedorowicza.
5. Klub turystyki górskiej Cepry, utworzony w 1971 roku, jego rozwój wspierał
miłośnik turystyki górskiej Jacek Samolej.
6. Klub działalności podwodnej Nautilus, utworzony w 1971 roku.
7. Klub turystyki kolarskiej Jantar, utworzony w 1971 roku.
8. Klub turystyki kajakowej Salamandra, utworzony w 1975 roku.
9. Klub turystyczny Kachel, utworzony w 1975 roku.
10. Klub sportów wszelkich780.
Do zadań słupskich klubów PTTK należało:
- opracowanie rocznych planów działania w tym rozkładu imprez,
- zarządzanie majątkiem i funduszami klubu na rzecz jego rozwoju,
- przedstawianie sprawozdań z działalności klubu Zarządowi Oddziału oraz na Walnym
Zebraniu Klubu,
- przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK, aktualizowanie ewidencji o nich,
wręczanie legitymacji członka PTTK, prowadzenie kartoteki członków, przekazywanie
za pośrednictwem Zarządu Oddziału deklaracji członkowskich do Centralnej Kartoteki
Członków prowadzonej przez ZG PTTK,
- organizowanie i stwarzanie możliwości do uprawiania turystyki i krajoznawstwa we
wszystkich formach, powoływanie sekcji specjalistycznych,
- współpraca organizacyjna z członkami zwyczajnymi PTTK zrzeszonymi w klubie,
- organizowanie podstawowego kształcenia członków w zakresie wiedzy i umiejętności
turystycznych i krajoznawczych,
- propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej
i krajoznawczych, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami; szerzenie kultury
uprawiania turystyki,
- zapewnienie członkom PTTK możliwie najlepszego przepływu informacji
o działalności klubu, Oddziału PTTK oraz Towarzystwa jako całości; informowanie
o możliwościach korzystania z rabatów handlowych PTTK,
778

J. Cieplik (red.): Materiały i studia do regionalizmu słupskiego. t. XI. Słupsk 2010, s. 132.
Z. Talewski, R. Wrzesiński: Klubowy Biuletyn Informacyjny Jacht Klub Orion PTTK, s. 13.
780
Relacje Jacka Grabowskiego, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu J. Grabowskiego.
779
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- współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Oddziale przy realizacji celów i zadań
klubów,
- występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla
wybitnych działaczy klubu PTTK w ramach obowiązującego systemu wyróżnień
członków i jednostek PTTK,
- prowadzenie dokumentacji pracy klubu781,
- szkolenia turystyczne m.in. przewodników turystycznych, słupski oddział był
niepublicznym ośrodkiem szkolenia nauczycieli782.
Oddział PTTK w Słupsku organizował na terenie województwa szereg imprez
turystycznych, które miały grono sympatyków czynnie w nich uczestniczących. Wśród
cyklicznych imprez kalendarza RO PTTK w Słupsku znajdowały się:
- Rajd piechurów w poszukiwaniu wiosny - Lasek Południowy -marzec,
- Idziemy w nieznane- nocna wędrówka nad Słupią - październik,
- Na tropie Mikołaja - Lasek Północny - listopad,
- Ogólnopolski Zlot pod nazwą Szlakami SPN - rowerowo-autokarowy, wybrane trakty i
bazy SPN, czerwiec,
- Zlot Szlakami Parku Krajobrazowego Dolina Słupi - pieszo-rowerowo-kajakowy,
centrum Doliny Słupi783,
- Regaty żeglarskie na jeziorze Gardno - Gardna Wielka, wrzesień784,
- Spotkania z Krainą w Kratę,
- Wędrówki tropem kormoranów z zakolach Noteci,
- Wyprawy podwodne słupskich Nautiriusów785.
- Rajdy Jesienne po Lasku Południowym organizowane dla placówek oświatowych 786.
Oddział w Człuchowie był organizatorem:
- Rajdu Pieszego pod nazwą Z ziemią na Ty,
- Rajdu Pieszego na powitanie wiosny wokół jezior człuchowskich,
- Międzywojewódzkiego Rajdu Turystycznego Szlakiem Miejsc Walki i Męczeństwa
w Czarnem787.

781

SA PTTK Słupsk: Fragment statutu Klubu Turystyki Pieszej Mikołajek, b.p.
Relacja Janusza Grabowskiego, zam. w Słupsku.
783
„Powiat Słupski” 2009, nr 8-9.
784
„Powiat Słupski” 2010, nr 5-6.
785
Tamże.
786
„Powiat Słupski” 2007, nr 10-11.
782
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Oddział PTTK w Lęborku natomiast organizował:
-Rajd Szlakami Walki Męczeństwa Narodu, trasa rajdu prowadziła z Lęborka do Krępy
miejsca pochówku żołnierzy poległych podczas II wojny światowej.
- Jesienny Rajd Kartofel, trasa rajdu prowadziła wokół Lęborka nad Jezioro
Lubowieckie. Akcja kończyła się ogniskiem i pieczeniem ziemniaków788.
Imprezy te miały charakter otwarty ale przede wszystkim uczestniczyli w nich
członkowie poszczególnych klubów. Turyści piesi KTP Mikołajek, fani kolarstwa
z Jantara, pasjonaci jachtingu z Oriona, nurkowie z Nautiriusa, turyści górscy z
Ceprów, kajakarze z Kapoka i Salamandry789.
Tabela 35. Działalność PTTK w zakresie turystyki powszechnej w woj. słupskim w
latach 1980-1992
ROK

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1990

1991

1992

Wycieczki zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Wycieczki

1079

576

697

506

704

1132

1129

288

342

240

Uczestnicy

44237 21613 13022 20249 21513 41554 37918 11277 1314

1328

Wycieczki Obsłużone przez przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawcze
Wycieczki
Uczestnicy

788

407

246

432

693

747

702

366

314

179

23866 17486 11570 19559 20294 23919 20632 11001 9244

5548

Źródło: Roczniki statystyczne województwa słupskiego w latach 1981-1993.

W zakresie turystyki powszechnej na podstawie przedstawionych danych
widoczne było zróżnicowanie liczbowe wycieczek i uczestników w poszczególnych
latach. W 1980 roku zorganizowano 1079 wycieczek i imprez sportowych z udziałem
44237 osób. W 1992 roku zorganizowano tylko 240 wycieczek pięciokrotnie mniej,
w których uczestniczyło 1328 osób.

787

Kronika PTTK lata 1980-1985, b.p.
Relacja T. Markowskiego, zam. w Lęborku.
789
„Powiat Słupski” 2010, nr 5-6.
788
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Tabela 36. Liczba wycieczek turystki kwalifikowanej zorganizowanych
w woj. słupskim w latach 1976-1996
Wycieczki (w tym)
Lata

Razem

piesza

narciar-

kolarska

motorowa

żeglarska

kajakowa

Biegi na
orientację

Inne

nizinna

górska

ska

1976 1104

471

51

35

136

71

-

-

-

-

1978

374

301

10

2

51

12

-

-

-

-

1979

788

416

11

1

95

7

-

-

-

-

1980

722

466

2

9

71

2

51

29

61

42

1981

803

423

10

11

68

-

55

50

33

-

1982 1114

453

10

2

78

3

36

47

46

-

1983 1685

539

19

12

74

8

735

54

77

-

1984 1772

481

11

6

87

5

900

55

62

-

1985 1496

449

25

4

66

4

704

64

61

-

1986 1764

749

28

10

80

2

630

49

51

-

1987 1377

720

27

4

79

19

262

54

54

-

1988 1895

689

32

2

89

11

763

55

79

-

1989 2084

665

41

3

80

52

1000

69

73

-

1990

877

300

34

1

42

22

339

31

40

91

1991

270

56

17

-

9

-

108

33

9

38

1992

422

68

19

-

17

-

202

34

22

60

1993

457

75

31

-

16

-

256

34

16

29

1994

427

44

17

-

19

-

291

26

5

25

1995

597

70

15

-

24

-

277

27

10

174

1996

748

214

18

-

33

-

233

30

19

201

Źródła: Roczniki statystyczne województwa słupskiego w latach 1977-1997.
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Tabela 37. Liczba uczestników imprez i wycieczek turystyki kwalifikowanej
w woj. słupskim w latach 1976-1996
Uczestnicy
Imprezy na

Lata

Razem

nizinna

górska

narciarska

kolarska

motorowa

żeglarska

kajakowa

1976

27495

19566

453

772

1749

1637

-

-

-

-

1978

12314

7276

159

12

788

208

-

-

-

-

1979

26488

15036

215

20

1565

1408

-

-

-

-

1980

23319

15699

40

53

1274

70

1338

427

2614

-

1981

20953

11741

193

189

1488

-

2666

877

1496

-

1982

18612

10423

150

98

1367

60

593

904

771

-

1983

24017

12278

302

396

961

165

3220

892

1803

-

1984

21374

10137

194

89

1105

129

2825

1029

1256

-

1985

20454

11028

434

111

171

74

1810

1208

1554

-

1986

33894

21094

482

195

1323

81

3397

781

1552

-

1987

33600

22500

500

100

1300

300

1400

900

1900

-

1988

35200

21900

600

-

1200

400

1700

1100

2100

-

1990

17700

9700

700

-

700

-

1900

800

1100

2800

1991

4700

2000

300

-

100

-

300

500

300

1200

1992

7100

3400

300

-

200

-

500

900

300

1500

1993

6800

2800

400

-

700

-

1000

800

500

600

1994

5300

2200

200

-

800

-

800

300

200

800

1995

11200

2700

200

-

500

-

800

300

200

6500

1996

17800

7100

300

-

500

-

1200

300

400

8000

orientacje

Inne

Źródła: Roczniki statystyczne województwa słupskiego w latach 1977-1997.

Na

podstawie

przedstawionych

danych

można

stwierdzić,

że

liczba

zorganizowanych wycieczek uczestników i była zróżnicowana w/w okresie. W 1976
roku liczba uczestników wynosiła 27495, wycieczek zorganizowano 1104, a w 1996
roku liczba uczestników wynosiła 17800, natomiast liczba wycieczek 748. Najwięcej
wycieczek zorganizowano w 1989 roku - 2084, a najmniej w 1991 roku - 270.
Największą popularnością cieszyła się turystyka piesza, kolarska, żeglarska i kajakowa.
Gromadziły one najliczniejszą grupę uczestników.
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Szeroki zakres działań PTTK prowadziło w szkołach. Dzięki współpracy PTTK,
PTSM i ZHP bardzo dynamicznie przebiegał rozwój turystyki i krajoznawstwa w
organizacjach młodzieżowych790. Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury WRN
w Słupsku w grudniu 1976 roku uznała za konieczne w ramach rozwoju turystyki wśród
młodzieży

zorganizowanie

szkoleń

z

pracownikami

stopnia

podstawowego

prowadzącego powyższe zagadnienia i wzmożenie działalności kontrolnej na tym
odcinku w jednostkach podstawowych791.
Podstawowym

kierunkiem

działalności

turystycznej

w

szkołach

było

krajoznawstwo, stanowiło ono wartość i metodę skutecznie rozwijająca wychowanków.
Celem

edukacji

regionalnej

w

procesie

dydaktyczno-wychowawczym

było

ukształtowanie w uczniach poczucia tożsamości regionalnej. Działanie krajoznawczoturystyczne wśród młodzieży odbywały się w ramach Szkolnego Koła KrajoznawczoTurystycznego. Charakter i zakres działalności kół oraz opiekuna koła zatwierdzała rada
pedagogiczna. Koła zrzeszały młodzież z różnych klas całej szkoły792.
Miernikiem sprawności turystycznej w turystyce kwalifikowanej były odznaki
turystyczne. Rodzaj odznaki był zależny od zdobytych umiejętności i wiedzy. Zasady
ogólne dla zdobycia wszystkich typów odznak były podobne, za odbyte wycieczki
przyznawane były punkty, których liczba decydowała o rodzaju odznaki793.
W celu zachęcenia młodzieży szkolnej do uprawiania turystki PTTK i instytucje
współpracujące organizowały szereg imprez i konkursów wiedzy turystycznej,
ekologicznej, przyrodniczej. Najpopularniejszym wśród nich był Ogólnopolski
Młodzieżowy

Turniej

Turystyczno-Krajoznawczy

PTTK,

który

polegał

na

współzawodnictwie o miano najlepszego młodzieżowego zespołu turystycznokrajoznawczego. W organizacji imprezy uczestniczyły i pomagały również władze
państwowe, samorządowe, towarzystwa kulturalne, naukowe, wojsko, policja, straż
pożarna, Lasy Państwowe, ZHP, PTSM. Konkurs był organizowany etapowo od
szkolnego do ogólnopolskiego.
Kolejną bardzo znaczącą imprezą szkolną był Ogólnopolski Konkurs na
Najlepszy Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy, celem tego konkursu było
zachęcenie do uprawiania turystyki szkolnej i kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży,

790

A. Gordon: Już wytyczonym szlakiem. [w:] A. Gordon (red.): Krajoznawstwo i turystyka w szkołach. Warszawa
2003, s. 9.
791
AP Słupsk: WRN Słupsk, nr 271, Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury, sprawozdania i protokoły 1978, s. 98.
792
Tamże, s. 33-49.
793
G. Orłowska-Rybicka: Odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej. … op. cit., s. 62-71.
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miało to ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne. Organizowany był
przez kilka jednostek, m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, PTTK,
PTSM, ZHP i redakcję miesięcznika Poznaj swój kraj. Odbywał się etapami od
szkolnego do ogólnopolskiego.
Najstarszym konkursem organizowanym wśród młodzieży szkół średnich był
Krajowy Konkurs Krasomówczy. Tematyka konkursu była dowolna, odzwierciedlała
znajomość własnego regionu, krajobrazu, zabytków, zdarzeń i historii. Zadaniem
uczestników było Pięknie opowiedzieć Ojczyznę. Był to konkurs wielostopniowy
przeprowadzany przez szkolne, miejskie- powiatowe i wojewódzkie eliminacje.
Ogólnopolski finał organizowany był w Golubiu- Dobrzyniu, k/Bydgoszczy na Zamku
Golubskim. Startowali w nim zwycięzcy eliminacji wojewódzkich po dwóch
reprezentantów794.
Szkoleniu kadry młodzieżowych organizatorów turystyki służyły tworzone od
1984 roku Młodzieżowe Szkoły Turystyki PTTK. W 1994 roku zorganizowano po raz
pierwszy Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy Poznajemy ojcowiznę,
przygotowany był przez Radę ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK i redakcję
miesięcznika Poznaj swój kraj, jednocześnie uchwalono odznakę Orlego lotu dla
młodzieżowych liderów turystyki.
W ramach rozwoju turystyki w szkołach PTTK ściśle współpracowało z Ligą
Ochrony Przyrody (dalej: LOP)795, która była organizatorem m.in.: olimpiady wiedzy
biologicznej w szkołach średnich, konkursu na najaktywniejsze koło LOP,
ogólnomiejską imprezę – Dzień Słupskiego Krajobrazu oraz regionalnego etapu
ogólnopolskiego konkursu Mój Las, w którym słupska młodzież kilkakrotnie zdobywała
czołowe miejsca w kraju796.
Zarząd Wojewódzki Ligi Ochrony Przyrody w Słupsku w dniach 5-7 grudnia
1985 roku zorganizował krajowe sympozjum LOP na temat Ochrona i kształtowanie
krajobrazu jako współczesna potrzeba społeczna. Konferencja zgromadziła ponad 100
uczestników z całej Polski797. Rozwój turystyki w słupskich szkołach był związany
z

ruchem

turystycznym

organizowanym

wśród

studentów

Wyższej

Szkoły

794

Relacja Jacka Grabowskiego, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu J. Grabowskiego.
J. Cieplik: Idea, działalności Stowarzyszenia Ligi Ochrony przyrody Okręgu Słupskiego na Pomorzu Środkowym w świetle wydawnictw regionalnych. [w:] tenże (red.): Materiały i studia do regionalizmu słupskiego. t. X. Słupsk
2008, s. 50.
796
Relacja A. Gorskiego, zam. w Słupsku.
797
J. Cieplik: Idea, działalności Stowarzyszenia Ligi Ochrony przyrody Okręgu Słupskiego na Pomorzu Środkowym w świetle wydawnictw regionalnych,… op. cit., t. X, s. 66.
795
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Pedagogicznej

w

Słupsku,

przyszłych

nauczycieli,

którzy pasje

turystyczne

kształtowane w czasie studiów przekazywali potem swoim uczniom w szkołach.
Najpopularniejszą formą zachęcenia uczniów do udziału w turystyce była organizacja
wycieczek szkolnych798.
W latach 1975-1998 w województwie słupskim w każdej szkole prowadzone były
Szkolne Kluby Turystyczno-Krajoznawcze, których najwięcej było w 1985 roku -103
kluby. W 1988 roku zrzeszona w nich była najliczniejsza grupa dzieci i młodzieży 3569 osób. Najmniej – 13 klubów funkcjonowało w 1991 roku; zrzeszały 564
członków, natomiast w 1996 roku istniało 29 klubów, które liczyły 808 członków.
Kluby szkolno-turystyczne organizowały szereg imprez i wycieczek z reguły
o charakterze krajoznawczym. Upowszechniano turystykę pieszą, rowerową, kajakową,
itd. Dla dzieci i młodzieży była to doskonała forma spędzania wolego czasu i poznania
swojego regionu. Dyrektor każdej ze szkół wyznaczał w szkole nauczycieli
odpowiedzialnych za rozwój turystyki i współpracę z LOP i PTTK799.
Najaktywniejszym Szkolnym Kołem Turystyczno-Krajoznawczym działającym
w latach 1975-1998 w Słupsku było SKKT PTTK Jantar, które funkcjonowało przy
Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych. Pierwszym opiekunem koła była Barbara
Dudra, która w późniejszym czasie została dyrektorem szkoły. Kolejnym opiekunem
został Mieczysław Kruk - nauczyciel fizyki. Młodzież koła kilkakrotnie zajmowała
czołowe miejsca w Ogólnopolskich Szkolnych Konkursach PTTK. Wśród innych kół
SKKT rozwijających działalność w Słupsku wyróżniały się: koło przy SP nr 3, które
prowadzili Artur Szwabowicz i Piotr Ptak i koło przy Szkole Specjalnej, w którym
działania mające na celu zachęcenie młodzieży do udziału w ruchu turystycznym
prowadził Wiesław Romański.
Na terenie województwa aktywną działalność prowadziło: koło Rowokół przy SP
w Żelkowie, którym kierował Jerzy Brosz oraz SKKT PTTK działające przy Ośrodku
Dzieci Niesłyszących w Sławnie, którym opiekował się Arkadiusz Olesiejuk800. Oprócz
wymienionych należy wspomnieć o SKKT przy Technikum Mechanicznym w Lęborku,
które w zakresie swojej działalności prowadziło: Szkolny Klub Motorowy, Klub
Turystki Pieszej, Klub Kajakowy.

798

Relacja Jacka Grabowskiego, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu J. Grabowskiego.
Relacja Janusza Grabowskiego, zam. w Słupsku; Materiały prywatne w posiadaniu J. Grabowskiego.
800
„Powiat Słupski” 2010, nr 5-6.
799
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Na rzecz rozwoju szkolnego ruchu turystycznego pracowało również Polskie
Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Słupskie PTSM w 1980 roku było
gospodarzem X Ogólnopolskiego Zlotu PTSM, w schroniskach przyjęto 20 tys.
turystów

801

. PTSM w latach dziewięćdziesiątych współorganizowało z władzami

oświatowymi 146 całorocznych schronisk młodzieżowych i ponad 300 placówek
sezonowych oraz ponad 1,1 miliona noclegów w bazie schroniskowej. Przez 30 lat było
organizatorem tras typowych dla obozów wędrownych i rajdów pieszych przez
miejscowości i regiony bogate w walory krajoznawczo-turystyczne802.
2.2.

Związek Harcerstwa Polskiego

Kolejną organizacją mającą znaczny wkład w rozwój turystyki w województwie
słupskim było harcerstwo. W zakresie działalności turystycznej organizowano
Harcerską Akcję Letnią (dalej: HAL) oraz Harcerską Akcję Zimową (dalej: HAZ).
W ramach tych akcji harcerze i zuchy wyjeżdżali na zimowiska i letniska. W 1976 roku
na harcerskich obozach wypoczywało łącznie 9,8 tys. harcerzy Chorągwi Słupskiej.
Ponadto w województwie słupskim przebywało 25 tys. harcerzy z całej Polski. Obozy
realizowano w ramach programu Olimpijski Start, w którym przeprowadzono dziesiątki
imprez sportowych, spartakiad obozowych i rejonowych. Były to imprezy, w których
młodzież zdobywała powszechne odznaki sportowe803.
W ramach HAL najczęściej odbywały się obozy 3-tygodniowe i 2-tygodniowe
organizowane w stanicach harcerskich oraz kilkudniowe biwaki i rajdy. W ciągu
jednego roku, podczas wakacji odbywało się kilka obozów. Poszczególne szczepy
w województwie w maju przedstawiały w hufcach szczegółowy plan obozowy, który
następnie był ujmowany w globalnym planie obozowym całej Chorągwi804.
W dniu 3 kwietnia 1978 roku Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury WRN
pozytywnie zaopiniowała wniosek Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego
(dalej: ZHP) w Słupsku w sprawie wyznaczenia terenów do stałej lokalizacji obozów
harcerskich w pasie nadmorskim województwa słupskiego805. Ze względu na coraz
bardziej ograniczone możliwości stacjonowania placówek obozowych z powodu
licznych zarządzeń czy przepisów organów administracyjnych i służb leśnych tereny

801

„Zbliżenia” 1980, nr 3.
M. Szpecht: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych… op. cit., s.114-122.
803
AP Słupsk: WRN, nr 296, Upowszechnienie sportu, turystyki rekreacji fizycznej wśród młodzieży, s. 192.
804
Relacja P. Majchrzaka, zam. w Koszalinie.
805
AP Słupsk: WRN Słupsk, nr 271, Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury, sprawozdania i protokoły 1978, s. 96.
802

261

nadmorskie, co roku stawały się coraz mniej dostępne. Dotyczyło to szczególnie
Jarosławca, Orzechowa, Poddębia czy Ustki-Uroczyska. Pozytywny wniosek pozwolił
na kontynuowanie prowadzenia obozów szkoleniowych i ponadto utrzymywania
zmagazynowanego sprzętu w wynajętych tam pomieszczeniach806.
Znakomite tereny wypoczynkowo-szkoleniowe spowodowały, że na terenie
województwa słupskiego przebywali harcerze z Białegostoku, Jeleniej Góry, Krakowa,
Łodzi, Opola, Wałbrzycha, Warszawy, Wrocławia. W zamian za to harcerze Chorągwi
ZHP w Słupsku mieli możliwość korzystania z terenów i ośrodków obozowych zimą
i latem w różnych regionach Polski807. W ramach takiej wymiany obóz harcerzy
Chorągwi Słupskiej w 1985 roku odbył się w Głuchołazach k/Kudowy Zdrój, kolejne
obozy i zimowiska starszoharcerskie odbywały się m.in. w Sielpi k/Końskich,
w Kudowie Zdrój, w Kościerzynie i innych atrakcyjnych miejscach.
W latach 1975-1985 każdego roku Chorągiew Słupska przyjmowała około 30 tys.
członków ZHP z całego kraju, którzy w regionie przebywali na obozach. Chorągiew
posiadała stałe ośrodki i miejsca obozowe w Szklanej Hucie k/Lęborka, Jarosławcu,
Bobięcinie k/Miastka, nad jeziorem Jasień k/Bytowa808.
W latach 1974-1989 obozy harcerskie organizowane w Bieszczadach odbywały
się w ramach akcji Bieszczady 40. Harcerze poza stałymi obowiązkami obozowymi
m.in. pomagali rolnikom w żniwach809. Od 1990 roku kontynuowano akcję pod nazwą
Harcerska Służba Bieszczadom. Działalność ZHP prowadzono w różnych środowiskach
m.in. pracowano z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi. W Chorągwi Słupskiej
aktywnie działał Wydział Nieprzetartego Szlaku, w 1987 roku zorganizowano wspólny
obóz harcerski w ramach HAL i Nieprzetartego Szlaku (dalej: NS) w miejscowości
Narol k/Zamościa810.
Poza obozami i zimowiskami hufce i drużyny harcerskie na terenie województwa
organizowały rajdy piesze. Cyklicznie odbywały się organizowane przez poszczególne
drużyny rajdy autorskie, m.in.:
-Rajd Ponowa - organizowała 17 UDH Szwadron w Warcinie, był to rajd wyczynowy,
należało pokonać marszobieg po lesie o długości 40 km .
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- Jesienna Gra Polowa - organizowana była jesienią każdego roku przez 7. Lęborska
DHCZB. W ramach imprezy odbywały się gry taktyczno-terenowe, m.in. bieg terenowy
z przeprawą przez most linowy i zjazd po linie, IGP (International Grand Prix) olimpic,
poza tym festiwal piosenki, teatr cieni i ognisko811.
-Rajd Pieszy Trakt Pogrzebowy - organizowany przez drużynę w Darłowie812,
-Rajd pieczonego ziemniaka - organizowany w latach 1982-1987 przez Hufiec
w Kępicach, w ramach rajdu odbywały się gry terenowe, zabawy przy ognisku i
pieczenie ziemniaków.
- Zloty

u Tomasza - organizowane przez drużyny starszoharcerskie z Hufca w Kępicach,

w programie znajdowały się: mini rajdy po okolicach, rozgrywki w piłce siatkowej,
na zakończenie zabawy przy ognisku813,
- Rajd Środkowopomorski współorganizowany od 1996 roku przez Hufiec w Miastku
i 39 Wędrującą Harcerską Drużynę Paradoks z Miastka.
Należy również wspomnieć o działalności Harcerskiego Klubu Turystyki Pieszej
PTTK Sezam im. Aleksandra Kamińskiego w Koszalinie, który od 1993 roku należał do
Chorągwi Środkowopomorskiej. Klub prowadził działalność harcersko-turystyczną dla
harcerzy starszych prezesem klubu był Czesław Panek. W ramach działalności klubu
organizowano:
- Wykwalifikowany Nocny Rajd

Pieszy Sezam jesień i Ty,

- Harcerski Rajd Pieszy z Piosenką w plecaku,
- Rajd Pieszy Szlakami Wyzwolenia Koszalina814.
Organizowane formy wypoczynku odbiegały od całorocznego systemu pracy
drużyn i zastępów. W obozach harcerskich uczestniczyły osoby spoza harcerstwa,
z różnych środowisk, przyczyną tego zjawiska były względy finansowe. Często
zdarzało się, że liczba osób w danym szczepie była nie wystarczająca do
zorganizowania obozu. Łączono wtedy szczepy lub dobierano osoby spoza harcerstwa,
w wielu przypadkach osoby te w harcerstwie pozostawały. Kadrę obozową stanowiła
kadra instruktorska hufca, funkcje jej były dopasowywane do struktur obozowych815.
W 1993 i 1995 słupscy harcerze uczestniczyli w Bieszczadzkiej Akcji Letniej,
obozy letnie zostały zorganizowane w Nasiecznym, podczas obozu w 1993 roku 20
811
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DHiH Wilki ze Słupska uczestniczyła w jubileuszowym XX Bieszczadzkim Przeglądzie
Piosenki Wołosate´ 93, który odbył się w stanicy kieleckiej816.
2.3.

Inne organizacje i instytucje

Trudno przecenić rolę i znaczenie województwa słupskiego w rozwoju turystyki
w kraju. Na rzecz rozwoju tej dziedziny w województwie działalność prowadziły
organizacje państwowe, młodzieżowe i partyjne. W 1980 roku przedmiotem obrad
Sekretariatu KW PZPR w Słupsku było omówienie sezonu turystycznego.
Przedstawiono najważniejsze zadania dla przedsiębiorstw i organizacji turystycznych w
celu poprawy jakości obsługi ruchu turystycznego. Kierunki rozwoju turystyki
i wypoczynku do roku 1990 zawarto w Programie zagospodarowania turystycznego
województwa słupskiego817.
Na

terenie

województwa

działalność

turystyczną

prowadziły:

Polskie

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Słupskie Przedsiębiorstwo Turystyczne
Przymorze, Polskie Biuro Podróży Orbis, Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna
Gromada i Polski Związek Motorowy (dalej: PZMot). W latach osiemdziesiątych w
związku z przemianami w Polsce powstały prywatne biura turystyczne, które
zajmowały się organizacją turystyki krajowej i międzynarodowej 818.
Społeczną organizacją turystyczną o najszerszym zasięgu działalności było
PTTK, istniały jednak na terenie województwa instytucje, które popularyzowały różne
formy turystyki na mniejszą skalę m.in. Studium Nauczycielskie w Słupsku, które było
organizatorem pierwszego rajd pieszego po ziemi słupskiej. Organizację rajdów
pieszych kontynuowała Wyższa Szkoła Pedagogiczna i klub turystyki pieszej
Mikołajek. W wyniku dużego zainteresowania turystyką pieszą od 1993 roku „Głos
Pomorza” rozpoczął organizację Rajdów Plenerowych - Wyprawa w plener z Głosem
Pomorza819.
Znaczący udział w rozpowszechnieniem turystyki na terenie województwa miały
instytucje

kulturalne,

m.in.

Koło

Miłośników

Regionu

Przyjaciół

Parku

Krajobrazowego Dolina Słupi Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Jedną
z wielu imprez organizowanych przez koło w latach 1975-1989 były poznawcze

816
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objazdy autokarowe, które odbywały się na terenie Pomorza Środkowego. Objazdy te
miały na celu pokazanie uczestnikom bliższych i dalszych okolic województwa.
Specjalnością STSK stało się jednak organizowanie tzw. wieczornic czyli
Wieczorów Słowińskich, które odbywały się m.in. w Zamku Książąt Pomorskich i
w Muzeum Pomorza Środkowego. Program wieczornic obejmował okolicznościowe
prelekcje z dyskusją i występy słowno – muzyczne młodzieży słupskiej820. W latach
1975-1979 Wieczory Słowińskie dotyczyły historii i obyczajów części Kaszubów
zwanych Słowińcami zamieszkującymi dawniej okolice nadmorskich (przybrzeżnych)
jezior Gardno i Łebsko w powiatach słupskim i lęborskim nad Bałtykiem821.
Tabela 38. Schematyczne zestawienie tabelaryczne działalności organizacyjnej Koła
Miłośników Regionu i Przyjaciół Parku Krajobrazowego Dolina Słupi STSK 1975-1998
Czasokres
(lata)

Liczba

-

-

a. Wieczory Słowińskie

1975-1979

-

b. Wieczory okolicznościowe wielkopolskoostrzeszowskie, słupskie, łódzko-piotrkowski,
autorskie, literackie, wspomnieniowe

1975-1998

-

c. Dni Słupskiego Krajobrazu

1995-1998

-

1975-1977

-

1984-1989

12

1990-1998

-

1975-1981

-

1985-1989

6

1984-1989

97

1990-1998

-

1975-1981

-

1984-1989

5

1990-1997

-

Wyszczególnienie

Lp
Wieczornice:

1

2

Wystawy okolicznościowe:

3

Objazdy autokarowe, poznawcze:

4

Prelekcje

5

Zebrania Zarządu Koła i jego Prezydium

Źródło: J. Cieplik: Koło Miłośników Regionu Przyjaciół Parku Krajobrazowego Dolina Słupi Słupskiego
Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Słupsku 1968-2000. …op. cit. IX, s. 9-10.
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Społeczno Kulturalnego Słupsku 1968-2008,… op. cit., t. IX, s. 10.
821
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Z w/w przedstawionych danych wynika, że wśród zorganizowanych imprez przez
Koła Miłośników Regionu i Przyjaciół Parku Krajobrazowego Dolina Słupi STSK
w latach 1975-1998 najwięcej odbyło się prelekcji.
Kolejną organizacją prowadzącą działalność turystyczno- kulturalną w Słupsku
było Zrzeszenie Pomorsko-Kaszubskie PAX. Oddział Wojewódzki PAX w Słupsku
wraz z Zarządem Wojewódzkim PTTK na zakończenie obchodów XX-lecia istnienia
SPN zorganizował 18-19 września 1987 roku dwudniowy zjazd ogólnopolski
Wojewódzkich Komisji Ochrony Przyrody PTTK, do którego włączyli się także
przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Ligi Ochrony Przyrody w Słupsku. W dniu 18
września 1987 roku odbyła się sesja popularno-naukowa. Na zakończenie sesji
zorganizowano dla uczestników objazd autokarowy po terenie Parku822.
W ramach przedstawienia ciekawostek regionalnych i historycznych działania
prowadziły placówki upowszechniania kultury: Muzeum Pomorza Środkowego,
Skansen Słowiński w Klukach, który był filią działu etnograficznego muzeum823,
swoim zasięgiem obejmował XIX wieczny obszar bytowania Słowińców824. Ofertę
turystyczną współtworzyły także: Teatr Muzyczny, Biuro Wystaw Artystycznych,
placówki Prasa-Książka-Ruch, biblioteki terenowe, które dopasowywały swoją
działalność do sezonu letniego825.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój ruchu turystycznego był
akcent regionalny, który wyróżniał poszczególne regiony. Regionalizm czyli wspólnota
języka, historii, pamięci, przeżyć, etosu i obyczaju. Niestety żaden z wyznaczników
regionalizmu nie znajdował miejsca w Słupsku - podobna sytuacja istniała na ziemiach
zachodnich (odzyskanych)826. Zarówno historycy jak i socjologowie zauważali, że na
ziemiach zachodnich występował proces dezintegracji społecznej827. W Słupsku
czyniono starania aby nawiązać do tradycji piastowskiej sięgającej średniowiecza,
jednak nie przyniosły one oczekiwanych efektów828. Pomimo to w ramach tworzenia
822
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tradycji cyklicznie organizowano imprezy kulturalne i regionalne, wśród, których
należy wyróżnić: muzyczne - Festiwale pianistyczne i organowe lata w Kościele Św.
Jacka czy literackie - największy w kraju konkurs literatury tworzonej przez dzieci.
Popularnością cieszyły się także Święta Ryby, które nawiązywały do rybackich
i morskich tradycji miasta829.
Współpraca Koła STSK z LOP i PTTK przyczyniła się m. in. do rozszerzenia idei
regionalistycznej (w rozumieniu Małych Ojczyzn)830. W wyniku współpracy
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pobrzeże i WDK zorganizowane zostały m.in.:
Jarmark Folklorystyczny w Bytowie, Festiwal Orkiestr Dętych w Sławnie, Noc Kupały
w Słupsku, plener w Miastku i Krzyni831.
Wśród mieszkańców województwa słupskiego jedyną społecznością, która
zachowała regionalizm, byli Kaszubi - ich kultura, tradycje, język stanowiły odrębność
kulturową. Najwięcej akcentów kaszubskich występowało w Bytowie, pracowali tam
działacze i entuzjaści strzegący charakteru tej społeczność. Kaszubskie tradycje
i odrębna kultura uznane zostały przez turystów za ciekawostkę regionalną. Od 1989
roku kulturę kaszubską w Bytowie popularyzował Miejski Dom Kultury (dalej: MDK),
który

organizował:

wystawy,

prelekcje,

spotkania,

koncerty

kameralne,

międzynarodowe spotkania artystów Castle of Imagination (Zamek Wyobraźni).
Atrakcyjności tym imprezom dodawało historyczne otoczenie, gdyż były organizowane
na bytowskim zamku. MDK prowadził również działalność wokalną, której wizytówką
był Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bytów, Małe Kaszuby i Bytowski Chór Kameralny
Collegium Musicum832.
W 1995 roku w Bytowie rozpoczęło działalność Kaszubsko-Pomorskie Bractwo
Rycerzy kierowane przez Tadeusz Książka, które nawiązywało do tradycji bractw
rycerskich, istniejących przy zamkach w Gniewnie i Golubiu Dobrzyniu833.
Działalność na rzecz prezentacji kultury regionalnej i promocji turystycznej
prowadziło również Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej, które m.in.
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organizowało sesje popularno-naukowe z cyklu Listopadowe spotkania z historią834.
W 1975 roku zostało utworzone Muzeum Regionalne w Człuchowie, które prowadziło
działalność wystawienniczą. Na terenie miasta prowadziło również działalność
prywatne muzeum Kajetana Odolanowskiego, które posiadało zbiory kufli piwa,
medali, monet, pamiątek związanych z Polskim Czerwonym Krzyżem i Ochotniczą
Strażą Pożarną835.
Wśród imprez sportowo-rekreacyjnych najwięcej atrakcji dla mieszkańców
i turystów odbywało się podczas Dni Słupska, które swym zasięgiem obejmowały teren
całego województwa oraz organizowanych od 1992 roku Dni Bytowa836.
Kolejnym miastem mającym wkład w rozwój ruchu turystycznego na terenie
województwa był Lębork. Działalność turystyczną w mieście prowadziły także:
Słupskie Przedsiębiorstwo Turystyczne Przymorze, Ogólnokrajowa Spółdzielnia
Turystyczna Gromada Oddział PTTK. Zasługi w organizacji ruchu turystycznego
w regionie miało również Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które czuwało nad
bezpieczeństwem nad wodą. Istotnym był fakt, że województwo słupskie zaliczane było
do terenów o najmniejszej liczbie utonięć w kraju837.
Władze miasta Słupska kładły duży nacisk na rozwój turystyki w rejonie. W celu
sprawnej organizacji ruchu turystycznego zostały utworzone biura informacji
turystycznej. Na terenie powiatu działało pięć biur w następujących miejscowościach:
Kępice Słupsk, Smołdzino, Ustka, Rowy. Na terenie Słupska dodatkowo działał
Ośrodek Informacji Turystycznej i Promocji Miasta, który został powołany w 1991
roku na mocy zarządzenia wojewody słupskiego jako ośrodek wojewódzki, i głównie
zajmował się promocją regionu w zakresie turystyki. Podstawową działalnością
Ośrodka było udzielanie informacji turystycznej o mieście, regionie i kraju w zakresie
kultury, sportu, turystyki i gospodarki oraz o imprezach tematycznie z tymi dziedzinami
związanymi. Od 1992 roku organizowano Maraton Ekologiczny na trasie Lębork Nowa

Wieś

Lęborska

poświęcony pamięci
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Hopfera,

dziennikarza
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telewizyjnego, który był inicjatorem imprez zachęcających Polaków do prowadzenia
zdrowego trybu życia, m.in. biegu po zdrowie838.
3. Baza noclegowa
Dynamiczny rozwój turystyki w województwie słupskim wytworzył potrzebę
rozbudowy bazy turystycznej i rozszerzenia usług gastronomicznych. W pierwszych
latach po II wojnie światowej liczba obiektów wypoczynkowych była niewielka,
ośrodki wypoczynkowe były w gestii Funduszu Wczasów Pracowniczych ( FWP).
W latach pięćdziesiątych wiele zakładów pracy podjęło budowę ośrodków
wypoczynkowych dla swoich pracowników839. Natomiast w ramach rozwoju ruchu
turystycznego wśród młodzieży szkolnej w 1974 roku przy SP nr 3 w Słupsku zostało
utworzone Szkolne Schronisko Młodzieżowe. W okresie letnim z usług schroniska
korzystała młodzież z całej Polski, poza sezonem korzystali nauczyciele studiujący
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. W schronisku mieściło się 45 łóżek
i pełne zaplecze sanitarne840.
W latach kolejnych nastąpiła dość dynamiczna rozbudowa bazy turystycznej
w poszczególnych powiatach województwa, stało się to koniecznością, ponieważ
każdego roku zwiększała się liczba turystów wypoczywających na terenie województwa
słupskiego. Na rzecz powiększenia bazy noclegowej działania czyniła Ogólnokrajowa
Spółdzielnia Turystyczna Gromada, która w celu urozmaicenia ofert turystycznych
i zwiększenia liczby kwater, prowadziła cieszące się popularnością wsie letniskowe.
W ramach tej akcji pierwsze zainicjowało przyjmowanie gości Przechlewo, następnie
Wodnica, Przywłoki, Koczały, Jesienna, Lepnica, Polanica, Poddębie i wiele innych
miejscowości841.
Jednym z najlepiej zorganizowanych było zaplecze turystyczne w Człuchowie,
nad jeziorem Rychnowskim842. W Lęborku w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji w
1977 roku w sezonie letnim odnotowano 1,5 mln turystów udających się do
838
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miejscowości wypoczynkowych m.in. Łeby843. Władze Lęborka czyniły starania
o kontynuację zagospodarowania plaży w Lubowidzu oraz zakładały rozszerzenie usług
turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku sobotnio- niedzielnego844.
Oprócz walorów turystycznych znaczny wpływ na rozbudowę bazy turystycznej
miało położenie województwa na mapie kraju. Znajdowało się ono bowiem na szlaku
drogowo-kolejowym: Berlin – Szczecin – Gdańsk – Elbląg – Królewiec. Szlak
komunikacyjny łączył Europę Wschodnią z Zachodnią, dawało to województwu szansę
rozwoju gospodarczego i turystycznego. Poza tym Słupsk posiadał dobre połączenia
drogowe i kolejowe w kierunku południowym (Poznań, Wrocław), bliskość portów w
Gdyni i Gdańsku (200 km do granicy z Niemcami) sprawiała, że przewozy towarowe
i ruch pasażerski miały duże możliwości rozwoju845.
W 1977 roku udzielono 575 tys. noclegów, baza noclegowa koncentrowała się
w części nadmorskiej województwa846, gdzie występowało prawie 60% miejsc
noclegowych. Natomiast w 1994 roku łącznie w hotelach i motelach przebywało 11658
osób, a w pozostałych 5354847 osób. Dwa lata później w hotelach i motelach nocowało
już 14871 osób, a w pozostałych 5976848.
Znacząca rozbudowa bazy noclegowej i żywieniowej nastąpiła pod koniec lat
dziewięćdziesiątych, wpłynęło to na zwiększenie liczby turystów prawie o 1/3. Wzrosła
również liczba uczestników w niektórych dyscyplinach turystyki: rowerowej,
motorowej, konnej i agroturystyki849. W rankingu województw, opracowanym przez
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, w 1997 roku w województwie
słupskim znajdowało się prawie 5% krajowej bazy turystycznej, tj 35706 miejsc
noclegowych (7 lokata w Polsce)850.

843

J. Schodzińska, B. Libich: Lębork w czasach PRL i III Rzeczpospolitej. ....op. cit., s. 791.
Tamże.
845
M. Czajkowski (red.): Województwo Słupskie, s. 37.
846
W. Przeździecka: Przemiany demograficzne w województwie słupskim, s. 22.
847
Rocznik statystyczny województwa słupskiego 1995. Słupsk 1996, s. 331.
848
Rocznik statystyczny województwa słupskiego 1997. Słupsk 1998, s. 279.
849
P. Konarski: Baza materialna turystyki okolic Bytowa. … op. cit., t. III, s. 57.
850
M. Czajkowski (red.): Województwo Słupskie, s. 6.
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Tabela 39. Obiekty wczasowo-wypoczynkowe w woj. słupskim
w 1986 i 1990 r.
Miejsca noclegowe *

Rodzaje obiektów

Obiekty

turystycznych

* **

Ogółem

Korzystający z

Udzielone

noclegów***

noclegi***

W tym

W tysiącach

całorocznie

Ośrodki
wczasowe bez

1986

168

20087

530

106,6

1410,0

kwater

1990

167

20307

725

82,0

1101,3

1986

8

703

172

5,0

55,4

1990

7

705

172

4,0

38,7

1986

3

485

80

2,9

38,8

1990

3

320

80

1,1

15,2

Domy pracy

1986

2

94

-

0,7

10,8

twórczej

1990

2

94

-

0,8

10,1

Kwatery

1986

23

8740

-

139,5

611,4

prywatne

1990

x

1584

-

3,0

43,7

1986

1

50

-

0,2

2,4

1990

1

22

-

0,1

1,2

wypoczynku

1986

4

180

-

1,7

7,8

sobotnio

1990

4

172

-

1,0

8,8

prywatnych
Ośrodki
szkoleniowowypoczynkowe
Obiekty
lecznictwa
uzdrowiskowego
wykorzystywane
na wczasy

Inne obiekty
wykorzystywane
na wczasy
Ośrodki

niedzielnego
Źródło: Rocznik statystyczny województwa słupskiego 1987 i 1991. *stan w dniu 31.VIII.
**wyodrębnione organizacyjnie jednostki sprawozdawcze w zakresie działalności wczasowowypoczynkowej prowadzące działalność noclegową, traktowane umownie jako Obiekty. ***1986r.i
1990r. w okresie I-IX.
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Tabela 40. Obiekty turystyczne w woj. słupskim w 1986 i 1990 r.
Miejsca noclegowe*

Rodzaje obiektów

Obiekty

turystycznych

* **

Ogółem

Korzystający z

Udzielone

noclegów ***

noclegi ***

W tym

W tysiącach

całorocznie

1986

17

847

783

39,7

122,9

1990

18

882

874

28,3

87,5

1986

1

66

66

5,9

13,1

1990

1

64

64

4,5

8,6

Domy

1986

5

213

159

5,4

32,4

wycieczkowe

1990

5

231

231

4,5

15,2

1986

10

244

-

1,4

18,5

1990

1

20

-

0,1

0,7

Schroniska

1986

31

1147

-

22,2

36,5

młodzieżowe

1990

28

1038

-

11,5

21,0

1986

8

5327

-

54,7

303,5

1990

8

3805

-

33,3

172,8

1986

5

1016

-

7,1

44,3

1990

7

1776

-

8,4

47,9

ogólnodostępny

1986

3

494

108

7,9

46,4

ch domków

1990

3

322

126

2,5

13,0

1986

2

52

-

0,1

0,7

Hotele

Motele

Pensjonaty

Kempingi

Pola biwakowe
Zespoły

turystycznych
Pokoje
gościnne

1990
x
10
0,1
0,8
Źródło: Rocznik statystyczny województwa słupskiego 1987 i 1991. * stan w dniu 31.VIII.
**wyodrębnione organizacyjnie jednostki sprawozdawcze gospodarki turystycznej prowadzące
działalność noclegową, traktowane umownie jako Obiekty *** 1986r i 1990r. w okresie I-IX.

Z powyższych danych wynika, że na przestrzeni lat 1986 do 1990 wśród obiektów
turystycznych zdecydowanie zmalała liczba pensjonatów, z 10 które posiadały 244
miejsca noclegowe pozostał 1, który posiadał 20 miejsc. Liczba miejsc noclegowych
w schroniskach młodzieżowych zmniejszyła się o 109 i o 1522 miejsca zmniejszyła się
liczba miejsc na kempingach.
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Tabela 41. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów i obiekty wczasowowypoczynkowe w woj. słupskim w latach 1980-1986
Turyści zagraniczni korzystający z

Udzielone noclegi turystom

noclegów

zagranicznym

Lata

Z II
Ogółem

Z I obszaru
płatniczego

obszaru

Z II
Ogółem

płatniczego

Z I obszaru
płatniczego

obszaru
płatniczego

1975

8981

5001

3980

38205

21653

16552

1980

9566

5718

3848

46137

31289

2455

1981

1873

421

1452

3013

558

2295

1982

1043

431

612

4156

1861

6295

1983

2269

565

1704

8625

2328

6297

1984

3987

610

3377

14660

2462

12198

1985

3831

615

3216

15257

3162

12095

1986

3904

1261

2643

17789

6629

11160

OBIEKTY TURYSTYCZNE
Hotele

2201

796

1405

10169

4146

6023

Motele

692

135

557

2688

361

2371

59

40

19

345

297

48

84

-

84

547

-

547

854

288

566

3936

1811

2125

Domy
wycieczkowe
Pensjonaty
Kempingi

Źródło :Roczniki statystyczne województwa słupskiego 1976-1987. * w okresie I-IX.

Z przedstawionych w tabelach danych wynika, że ilość obiektów wczasowo wypoczynkowych w latach 1986-1990 kształtowała się na podobnym poziomie,
z tendencją zwyżkową. Problem stanowiły kwatery prywatne, ponieważ nie wszystkie
zostały ujęte w rejestrze. Widoczny jest również wzrost liczby turystów zagranicznych
korzystających z miejsc noclegowych w obiektach wczasowo-wypoczynkowych.
Można zatem stwierdzić, że na terenie województwa słupskiego w latach 1980-1986
rozwinął się ruch turystyczny w zakresie turystyki wypoczynkowej. W kolejnych latach
systematycznie zwiększała się liczba turystów zagranicznych, w 1994 roku w okresie
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od stycznia do września z noclegów w obiektach noclegowych turystyki korzystało
17012 turystów zagranicznych, tj. o 29,5% więcej niż w roku 1993851, w 1996 roku
20847, tj. o 22,5% więcej niż w roku 1995852.
Tabela 42. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w obiektach turystycznych
w woj. słupskim w latach 1975-1986
Turyści zagraniczni korzystający z

Udzielone noclegi turystom

noclegów

zagranicznym

Ogółem

Z II
Ogółem

Z I obszaru
płatniczego

obszaru

Ogółem

płatniczego

Z I obszaru

Z II obszaru

płatniczego

płatniczego

1980

974

684

110

13132

12368

**

1981

131

130

1

1305

1302

3

1982

11

9

2

267

262

5

1983

110

108

2

1492

1464

28

1984

794

754

40

10051

9687

364

1985

2064

2064

-

29247

29247

-

1986*

2920

2903

17

38805

38657

148

***

2701

2691

10

35626

35576

50

Źródło :Roczniki statystyczne województwa słupskiego 1981-1987 rok. a) w okresie I-IX.
** obiekty wczasowo-wypoczynkowe.
***w tym ośrodki wczasowe bez kwater prywatnych.

Na podstawie danych w/w tabeli wynika, że zmalała liczba turystów
zagranicznych korzystających z noclegów w obiektach turystycznych w latach 19751986. Najwięcej turystów skorzystało z noclegu w 1980 roku było to 9566 osób.
Dane statystyczne przestawiające turystów zagranicznych korzystających
z obiektów turystycznych w województwie słupskim opracowane zostały jedynie do
1987 roku. W kolejnych latach zrezygnowano z tych wyszczególnień, w związku z tym
tabela nr 12 została opracowana do 1986 roku.

851
852

Rocznik statystyczny województwa słupskiego 1995. Słupsk 1996, s. 331.
Rocznik statystyczny województwa słupskiego 1997. Słupsk 1998, s. 279.
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4. Kadra działaczy turystycznych
Rozwój ruchu turystycznego w województwie słupskim postępował dynamicznie
dzięki działaniom i aktywności kadry turystycznej, miłośników regionu słupskiego,
krajoznawców, którzy tworzyli i rozwijali organizacje, kluby i koła turystyczne.
Działania na rzecz rozwoju ruchu turystycznego i przewodnickiego zapoczątkował
w Słupsku Władysław Korzon, pierwszy prezes PTK, a następnie prezes PTTK
w Słupsku. Kolejnym prezesem PTTK został Władysław Tatta, odznaczony Złotą
Odznaką PTTK, wyróżniony za zasługi dla województwa koszalińskiego. Był
długoletnim członkiem prezydium ZO PTTK w Słupsku, organizatorem ruchu
turystycznego na terenie Słupska i w Zakładzie pracy WSS Społem, gdzie pracował jako
etatowy Przewodniczący Rady Zakładowej853.
Wybitnie zasłużoną osobą w rozwoju słupskiej turystyki i kultury była Maria
Zaborowska, rodowita warszawianka, inicjatorka utworzenia Muzeum Pomorza
Środkowego, szczególnie zainteresowała się kulturą Słowińców. Doprowadziła do
urządzenia skansenu słowińskiego w Klukach. Przez 14 lat była kierowniczką Muzeum
Pomorza Środkowego, dodatkowo brała udział w organizacji ruchu przewodnickiego,
aktywnie działała w kole przewodników turystyki pieszej. Maria Zaborowska
współpracowała z Kazimierzem Romanem Świderskim wielkim miłośnikiem regionu
słupskiego854. Był on wieloletnim przewodnikiem turystycznym nizinnym, który
w Krajowym Konkursie Krasomówczym w 1974 roku zdobył brązowy laur855 i w 1977
roku srebrny laur856. W latach 1964-1968 był społecznym prezesem Zarządu Oddziału
PTTK i kierownikiem Powiatowego Domu Kultury w Słupsku. Pełnił funkcję prezesa
Koła Przewodników PTTK przy ZO PTTK w Słupsku. W 1976 roku przyjął funkcję
prezesa Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej. Posiadał Wojewódzką Odznakę
PTTK857. Od 1977 roku Świderski pełnił funkcję skarbnika Zarządu Wojewódzkiego
PTTK i członka plenum Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Jako nauczyciel
i wykładowca (z wykształcenia polonista), od 1976 roku należał do Kolegium
853

SA PTTK w Słupsku: Pismo z dnia 31 maja 1978 roku do Zarządu Głównego PTTK w Warszawie o wstawienie
w/w osób do Słownika biograficznego działaczy turystyki i krajoznawstwa w Polsce.
854
K. Szymonowicz (red.): Przewodnictwo Turystyczne w Polsce. Warszawa-Kraków 1986, s. 160.
855
„Głos Słupski” 1974, nr 330.
856
A. Świetlicka, E. Wisławska: Znani Słupszczanie, s. 130.
857
SA PTTK w Słupsku: Pismo z dnia 31 maja 1978 roku do Zarządu Głównego PTTK w Warszawie o wstawienie
w/w osób do słownika biograficznego działaczy turystyki i krajoznawstwa w Polsce.
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Redakcyjnego Jantarowych Szlaków kwartalnika PTTK, w roku 1977 objął stanowisko
w Zarządzie Głównym Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Pobrzeże858.
W 1978 roku ZW i PTTK w Słupsku zwrócił się z prośbą do ZG PTTK
w Warszawie o zamieszczenie życiorysów Władysława Tatta, Marii Zaborowskiej
i

Kazimierza

Świderskiego

w

Słowniku

biograficznym

działaczy

turystyki

i krajoznawstwa w Polsce wydawanym przez ZG PTTK w Warszawie859.
Kolejną postacią słupskiej turystyki i zasłużonym działaczem w jej rozwoju był
Jacek Samolej, ukończył studia wyższe na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej,
podczas których w 1970 roku wstąpił do PTTK. Wniósł olbrzymi wkład w rozwój
turystyki górskiej w województwie, był: członkiem Zarządu Oddziału PTTK przy
Stoczni w Ustce i Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Słupsku, przewodniczącym
Wojewódzkiej Komisji Turystyki Górskiej i Narciarskiej, członkiem Zarządu Oddziału
Regionalnego PTTK w Słupsku, Zarządu Głównego PTTK i Komisji Górskiej ZG
PTTK, prezesem klubu turystyki górskiej PTTK Cepry w Słupsku860. Odznaczony
został m.in. Złotą Odznaką Za zasługi w rozwoju turystyki w województwie słupskim,
Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK oraz medalem 50-lecia PTTK. Jako
przewodnik turystyki górskiej szkolił młodych turystów. Poza wymienionymi
osiągnięciami i zasługami, należy wspomnieć, że był człowiekiem wyjątkowo
życzliwym, przyjaznym wobec współdziałaczy i podopiecznych 861.
Ważną osobą, którą należy szczególnie wyróżnić za zasługi w rozwoju słupskiej
turystyki i krajoznawstwa był dr Józef Cieplik. W latach 1975-1991 pełnił funkcję
Konserwatora Przyrody w Urzędzie Wojewódzkim w Słupsku, w latach 1988-1990 był
zastępcą dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, w latach 1991-1994 został
dyrektorem Zarządu Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i Obszarów Krajobrazu
Chronionego województwa Słupskiego. Jako wojewódzki konserwator przyrody
doprowadził: w latach 1984-1987 - do prawnego uznania 12 rezerwatów przyrody na
terenie województwa słupskiego, w 1990 roku - do prawnego utworzenia 32 stanowisk
lęgowych ptaków drapieżnych, w 1995 roku - do formalnego utworzenia Zarządu Parku
Krajobrazowego Dolina Słupi.

858

A. Świetlicka, E. Wisławska: Znani Słupszczanie, s. 130.
SA PTTK w Słupsku: Pismo z dnia 31 maja 1978 roku do Zarządu Głównego PTTK w Warszawie o wstawienie
w/w osób do słownika biograficznego działaczy turystyki i krajoznawstwa w Polsce.
860
„Gościniec” 2001, nr 2.
861
„Jantarowe Szlaki” 2001, nr 1.
859
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Był członkiem i aktywnym działaczem PTTK w Słupsku, pełnił szereg
znaczących funkcji: w latach 1972-1989 przewodniczącego Komitetu Kształtowania
i Ochrony Środowiska, w latach 1975-1982 wiceprzewodniczącego, a od 1982 roku
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego LOP, przewodniczącego Koła Miłośników Regionu
Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W 1984 roku utworzył koło
przyjaciół Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Od 1990 roku koło działało pod nazwą
Koła Miłośników Regionu i Przyjaciół Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. W latach
1976-1990 działał społecznie w Radzie Słowińskiego Parku Narodowego i równolegle
w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Środowiska. W latach 1988-1998 reprezentował
STSK w Radzie Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury, od 1994 roku był
członkiem Prezydium Rady862.
Szereg zasług na rzecz rozwoju turystyki oraz rozwoju słupskiego oddziału PTTK
miał Janusz Grabowski - wieloletni działacz turystyczny, członek i pierwszy kierownik
Yachtklubu Orion863. Był on wielokrotnym zwycięzcą Regat Żeglarskich o Puchar
jeziora Gardno w tradycyjnej klasie omega864 oraz uczestnikiem i organizatorem
większości imprez turystycznych na terenie województwa. Od 1968 roku pracował
w słupskim oddziale PTTK, gdzie od 1970 roku pełnił funkcję sekretarza. Łącznie przez
30 lat aktywnie działał w PTTK w Słupsku. Dzięki jego operatywności oddział słupski
był

jednym

z

prężniej

działających

oddziałów

na

Pomorzu.

Pilotował

i współorganizował imprezy i rajdy piesze, praktycznie uczestniczył w każdej
dyscyplinie turystycznej865, był jednym z inicjatorów zorganizowania jednej
z największych imprez turystycznych na terenie województwa Ogólnopolskiego Zlotu
Szlakami SPN866.
Kolejną osobą, która swój entuzjazm i aktywność skierowała w rozwój turystyki
w województwie słupskim był Jacek Grabowski, wychowany w rodzinie aktywnie
uprawiającej turystykę. Wyróżniał się jako członek Jacht Klubu Orion oraz pracownik
słupskiego oddziału PTTK. Był inicjatorem i współorganizatorem szeregu imprez
turystyki pieszej867 i innych dyscyplin turystycznych.
862

Za osiągnięcia zawodowe w pracy zawodowej i społecznej dr Józef Cieplik otrzymał szereg odznaczeń: Złoty
Krzyż Zasługi, Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, Medal pamiątkowy Za zasługi dla miasta Słupska, Medal
pamiątkowy Za zasługi dla województwa słupskiego, Złotą Odznakę Honorową NOT, Złotą Odznakę Honorową
LOP, Złotą Odznakę Honorową PTTK; Kronika PTTK w Słupsku, b.p.
863
Z. Talewski, R. Wrzesiński: Klubowy Biuletyn Informacyjny Jacht Klubu Orion, s. 13.
864
„Powiat Słupski” 2010, nr 11-12.
865
„Powiat Słupski” 2007, nr 10-11.
866
„Powiat Słupsk” 2008, nr 1-2.
867
„Powiat Słupski” 2010, nr 5-6.
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Wśród osób prowadzących działania na rzecz rozwoju turystyki należy również
wyróżnić opiekunów sekcji klubów turystyki kwalifikowanej, którzy organizowali
turystykę w ramach klubów, przygotowując członków do imprez turystycznych.
Należeli do nich:
- komandor Antoni Taraszkiewicz, Jacht klubu Orion,
- Wanda Szpilewska- opieka nad zabytkami,
- Edward Adamkiewicz-członek honorowy klubu kajakowego Kapok,
- dr Józef Ceplik – przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska przy WO PTTK
w Słupsku,
- Andrzej Gomulski -członek i opiekun klubu działalności podwodnej Nautilus,
- Jacek Grabowski- członek Jacht Klubu Orion i KTP Mikołajek,
- Bernard Sikora przewodniczący Komisji Kolarskiej przy WO PTTK w Słupsku868,
w

Rajmund

Klimaszewski

środowisku

szkolnym869,

wieloletni

członek

współorganizator

słupskiego
rajdów

PTTK,

jesiennych

działający
po

Lasku

Południowym.
Wśród sympatyków turystyki pojawiały się pomysły organizacji imprez
turystycznych, które były idealną formą poznania regionu. Bogusław Huczyński i Jerzy
Brosz (prezes KTP Mikołajek) zainicjowali zorganizowanie Ogólnopolskiego Zlotu
Turystycznego Szlakami SPN870. Pomysłodawcą imprezy Wyprawa w plener z Głosem
Pomorza był Andrzej Remelski871, wraz z nim współorganizowali tę akcję: Bożena
Sikora, dyrektor Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, Józef Wysiński i Andrzej
Grzybowski.
Znaczące zasługi w popularyzacji żeglarstwa mieli członkowie i aktywni
działacze Jacht Klubu Orion m.in.: komandor Antoni Taraszkiewicz, komandor
Stanisław Hirsch872, komandor Jan Chmieliński, Kazimierz Gaca, Zbigniew
Talewski873, Maciej Kopeć i Jan Wolnikowski874.

868

Tamże.
„Powiat Słupski” 2009, nr 8-9.
870
„Powiat Słupski” 2008, nr 1-2.
871
„Powiat Słupski” 2007, nr 10-11.
872
J. Cieplik (red.): Materiały i studia do regionalizmu słupskiego. t. XI, s. 132.
873
SA PTTK w Słupsku: Archiwalia prasowe, b.p.
874
„Powiat Słupski” 2010, nr 7-9.
869
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Tabela 43. Liczba przewodników turystycznych w woj. słupskim
w latach 1978-1996
Lata

Ogółem

Terenowi

Zakładowi

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

103
103
87
124
119
114
63
127
120
134
99
83
85
34
54
39
39
78
62

87
87
54
38
37
33
15
59
80
87
55
40
37
18
42
15
15
40
33

16
16
33
86
82
81
48
68
40
47
44
43
48
16
12
24
24
38
29

Źródło: Roczniki statystyczne województwa słupskiego 1979-1997.

Bardzo ważną rolę w rozwoju turystyki w województwie miał ruch przewodnicki,
który rozpoczął działalność jednocześnie z utworzeniem PTTK w Słupsku.
Najliczniejsza grupa przewodników to przewodnicy nizinni, należeli do niej: Jan
Byczkowski - prezes koła, Zenon Koziarski, Michał Miszputen, Krystyna Marczyk
i Edmund Krajewski. W latach 1975-1998 wiele uprawnionych osób zrezygnowało
z

wykonywania

zawodu

przewodnika

turystycznego,

gdyż

do

końca

lat

dziewięćdziesiątych status tego zawodu nie został ustabilizowany.
Koło przewodników w Słupsku szczytowe osiągnięcia uzyskało w 1975 roku oprowadzono wówczas 369 wycieczek. W 1987 roku podczas jubileuszu powstania
ruchu przewodnickiego w Słupsku wyróżnieni zostali najaktywniejsi przewodnicy
turystyczni: Helena Żarska, która z historią miasta i regionu zapoznała 650 grup oraz
Michał Miszputen, który oprowadził ponad 500 wycieczek. Słupscy przewodnicy byli
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również członkami i działaczami LOP, STSK, Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego
PAX. W grupie najaktywniejszych przewodników znaleźli się również: Jan
Byczkowski, Irena Gazicka, Władysław Lachowicz, Joanna Orłowska i Honorata
Tabiczyk875.
W latach dziewięćdziesiątych nastąpiło odejście od tradycyjnego modelu
organizacji turystyki zbiorowej, upadek turystyki krajowej był jedną z przyczyn
zmniejszenia się zapotrzebowania na usługi przewodnickie PTTK. Wiele firm
turystycznych stworzyło własne zespoły przewodników. W roku 1993 wszyscy
przewodnicy z koła łącznie oprowadzili 49 wycieczek876.

Ryc. 6. Logo Yachtklubu PTTK Orion w Słupsku

Źródło: Klubowy Biuletyn Informacyjny. Słupsk 1980.

875 .
876

Tamże.
„Głos Pomorza” 1994, nr 97.
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Tabela 44. Liczba przewodników turystycznych z podziałem na klasy w woj. słupskim
w latach 1978-1996
Lata
Klasa turystyczna
Ogółem
Terenowi
Zakładowi
Klasa II

-

14

-

Klasa III

89

73

16

Ze znajomością języka obcego

5

4

1

Klasa II

8

8

-

Klasa III

106

25

81

Ze znajomością języka obcego

4

4

-

Klasa I

1

1

-

1984 –

Klasa II

18

8

10

1986

Klasa III

101

71

30

Ze znajomością języka obcego

3

3

-

Klasa I

1

1

-

1987 –

Klasa II

18

9

9

1988

Klasa III

80

45

35

Ze znajomością języka obcego

6

4

2

Klasa I

2

2

-

1989 –

Klasa II

28

13

15

1990

Klasa III

55

22

33

Ze znajomością języka obcego

7

5

2

Klasa I

2

2

-

1991 –

Klasa II

12

6

6

1992

Klasa III

40

34

6

Ze znajomością języka obcego

6

4

2

Klasa I

2

2

-

1993 –

Klasa II

6

6

-

1994

Klasa III

31

7

24

Ze znajomością języka obcego

3

3

-

Klasa I

2

2

-

Klasa II

5

5

-

Klasa III

55

26

29

1978 –
1979
1980 –
1983

1995 –
1996

Źródła:, Roczniki statystyczne województwa słupskiego 1979-1997.
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Zakończenie
Głównym celem niniejszej pracy było ukazanie rozwoju kultury fizycznej na
terenie województwa słupskiego w latach 1975–1998. Z przedstawionych w dysertacji
efektów badań wynika, że proces kształtowania się kultury fizycznej na ziemi słupskiej
był ściśle związany z przebiegiem zmian ekonomicznych, politycznych i społecznych
dokonujących się zarówno w badanym regionie, jak i w całym kraju.
Tradycje kultury fizycznej na wyżej wspomnianym terenie sięgały XIX wieku.
Natomiast pierwsza organizacja sportowa powstała w 1923 roku na złotowszczyźnie,
w Zakrzewie. W następnym roku powołano oficjalnie klub sportowy Jedność. Stał się
on najsilniejszą organizacją sportową w regionie. W 25 miejscowościach na północnowschodnim Pograniczu międzywojennych Niemiec powstały polskie organizacje
sportowe. Wychowaniem fizycznym i różnymi formami rekreacji ruchowej zajmowały
się drużyny Związku Harcerstwa Polskiego oraz Towarzystwo Młodzieży Polskiej,
których członkowie tworzyli blisko 700-osobową grupę młodzieży.
Rozwój sportu na Pomorzu Środkowym po II wojnie światowej przebiegał inaczej
niż w pozostałych regionach kraju. Ruch przesiedleńczy opóźniał proces powstawania
klubów i stowarzyszeń sportowych. Występowały poważne braki w liczbie fachowo
przygotowanej kadry szkoleniowej. Tym samym stowarzyszenia sportowe na ziemiach
północno-zachodnich były w najgorszej sytuacji w skali kraju. Wśród przybywających
na ziemie odzyskane repatriantów znajdowali się przedwojenni trenerzy i instruktorzy,
nauczyciele sportu. Niestety ich liczba była niewystarczająca w stosunku do potrzeb
i oczekiwań. W wyniku działań wojennych w połowie zniszczona została baza
materialna, a istniejące obiekty wymagały odbudowy i całkowitej modernizacji.
W latach pięćdziesiątych przy Powiatowych Radach Narodowych powstały
Powiatowe Komitety Kultury Fizycznej odpowiedzialne za kształtowanie się kultury
fizycznej. Niestety jednostki te w regionie słupskim pracowały nierzetelnie, co
spowodowało regres w rozwoju tej dziedziny życia społecznego.
W 1975 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny, w wyniku
którego zostało utworzone województwo słupskie. Znaczącą rolę w dziedzinie
zarządzania kulturą fizyczną odegrało wówczas powołanie Wydziału Kultury Fizycznej
i Turystyki przy Urzędzie Wojewódzkim oraz jednostek bezpośrednio i pośrednio mu
podległych: Wojewódzkiej Federacji Sportu, okręgowych związków sportowych,
Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Zrzeszenia Sportowego
Spółdzielczości Pracy Start i Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
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Jednostką, która koordynowała rozwój sportu kwalifikowanego była Wojewódzka
Federacja Sportu. Według statystyk rok po jej powołaniu w 1977 roku w klubach
zarejestrowanych było 2200 ćwiczących zawodników. W 1985 roku WFS skupiała już
11 okręgowych związków sportowych. Kadra szkoleniowa liczyła ponad stu trenerów
i instruktorów, prowadzili oni działalność w dwunastu sfederowanych klubach
sportowych, w pięćdziesięciu jeden sekcjach; w osiemnastu dyscyplinach ćwiczyło
2610 młodych sportowców. Na czterdzieści dyscyplin uprawianych w kraju,
w województwie słupskim prowadzono systematyczne szkolenie w zakresie szesnastu.
Poziom światowy prezentowali brydżyści oraz bokserzy KS Czarni Słupsk.
Aktywne działania władz lokalnych przyczyniły się do rozbudowy bazy
sportowej. W latach 1975-1980 zwiększyła się liczba sal sportowo-gimnastycznych o
wymiarach 10,5x21m i 18x36m, przystani wodnych, kortów tenisowych, boisk do piłki
nożnej, kąpielisk, bieżni okólnych.
Warunki bazowe i kadrowe, które już istniały spełniały wymogi prawidłowego
rozwoju

wychowania

fizycznego

na

poziomie

szkolnictwa

podstawowego

i ponadpodstawowego. Przy większości szkół podstawowych miejskich i średnich
znajdowały się pełnowymiarowe sale gimnastyczne. Znacznie trudniejsza sytuacja
w zakresie bazy sportowej występowała w szkołach w środowisku wiejskim.
Młodzież szkolna systematycznie uczestniczyła w imprezach międzyszkolnych.
Międzyszkolne Kluby Sportowe (dalej: MKS) prowadziły działalność w zakresie sportu
kwalifikowanego. Poważnym problem w rozwoju masowej kultury fizycznej wśród
młodzieży była nadmierna koncentracja na wynikach sportowych oraz preferowanie
rozwoju sportu kwalifikowanego w klubach sportowych kosztem sportu rekreacyjnego.
Ponadto na rozwój kultury fizycznej na terenie ówczesnego województwa znaczący
wpływ miała działalność organizacji rekreacyjnych: TKKF, ZHP, ZSMP, ZMW, Ligi
Obrony Kraju, Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Związku Wędkarskiego.
Organizacje te stwarzały warunki do rozwijania aktywności ruchowej na poziomie
rekreacyjnym.
Na przestrzeni badanych i ocenianych lat duże znaczenie dla rozwoju kultury
fizycznej miała również działalność dużych zakładów pracy. Praktycznie do 1990 roku
udzielały one pomocy materialnej wszystkim przyzakładowym klubom sportowym oraz
związkowym ogniskom TKKF.
Bardzo

ważnym

aspektem

był

również

rozwój

sportu

wśród

osób

niepełnosprawnych. Oceniano go głównie na podstawie działalności Zrzeszenia Start.
Słupscy zawodnicy Zrzeszenia zdobyli wiele laurów sportowych w kraju i za granicą.
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Szczególne osiągnięcia w latach 1977-1988 uzyskała lekkoatletka Maria Sobiech
ze Spółdzielni Niewidomych w Słupsku, która w 1988 roku w Igrzyskach Olimpijskich
w Seulu została brązową medalistką w rzucie oszczepem. Kolejnym zasłużonym
zawodnikiem był Romuald Rasiak - pracownik Spółdzielni Inwalidów Gryf,
reprezentant Polski w piłce siatkowej. W 1980 roku zdobył srebrny medal podczas
Paraolimpiady w Arnhem w Holandii.
Również zawodnicy Ludowych Zespołów Sportowych z dużym powodzeniem
rywalizowali na arenach krajowych i międzynarodowych. W latach siedemdziesiątych
oddziały LZS w województwie skupiały kilkanaście tysięcy członków, przy czym
największą ich liczbę zanotowano w 1975 roku. W latach osiemdziesiątych z powodu
kryzysu społeczno-ekonomicznego następował wyraźny spadek ich liczebności. Poza
imprezami o charakterze spartakiad czy mistrzostw gmin i wsi prowadzono stały system
rozgrywek sportowych. Pośród klubów LZS najdynamiczniej rozwijał się LKS Piast
Człuchów. Największe sukcesy sportowe uzyskali kolarze i szachiści w MLKS Piast
Słupsk.
Słupski sport wyczynowy znany był przede wszystkim z sukcesów brydża
sportowego, piłki siatkowej i boksu. Były to trzy najprężniej rozwijające się dyscypliny
w MLKS Czarni. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to złoty okres słupskiego sportu.
Bokserzy z tego regionu należeli do ścisłej czołówki krajowej. Natomiast w 1976 roku
miał miejsce początek wielkich sukcesów siatkarskich w Słupsku. Zespół siatkarek
w KS Czarni awansował do rozgrywek I ligi, w których 5 razy wywalczył I miejsce.
Spośród zawodników słupskich klubów ośmiu uczestniczyło w Igrzyskach
Olimpijskich: Czesław Lang (1976), Kazimierz Adach (1980), Ryszard Czerwińki
(1980), Jan Dydak (1988) - boks, Bogusława Olechnowicz (1988, 1992) - judo, Robert
Kraskowski (1992, 1996), Mirosława Sagun (1992) - strzelectwo, Jan Huruk (1992) lekkoatletyka, maraton.
Działalność programową i statutową w zakresie turystyki realizowało PTTK. O
skali działalności tej organizacji może świadczyć fakt, że w 1976 roku WO PTTK
w Słupsku zorganizowało 1104 imprezy, w których uczestniczyło 27,5 tys. osób,
w roku 1980 członkowie PTTK zdobyli 715 odznak sprawnościowych. Koła i kluby
PTTK działające przy wielu zakładach pracy, szkołach i innych instytucjach oferowały
szereg propozycji turystycznych i krajoznawczych. Większość imprez organizowano
cyklicznie. Komisje problemowe zabezpieczały fachową obsługę ruchu turystycznego.
Widoczny regres w rozwoju kultury fizycznej w województwie słupskim
zaznaczył się pod koniec lat osiemdziesiątych. Był wynikiem trudności związanych z
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transformacją systemową. Dotacje państwa zostały zmniejszone z powodu cięć
budżetowych. Próby wypracowania środków finansowych przez jednostki kultury
fizycznej prowadzące działalność gospodarczą najczęściej nie przynosiły oczekiwanych
efektów. Dochodziło więc do likwidacji poszczególnych jednostek organizacyjnych –
klubów i sekcji. Jako pierwszy zawiesił działalność MLKS Piast, następnie GKS Gryf,
KS Czarni Słupsk i wiele innych.
W rozwoju kultury fizycznej w województwie słupskim w latach 1975-1998
można wyodrębnić trzy główne okresy. Okres pierwszy obejmuje lata 1975-1980, w
którym kultura fizyczna skutecznie rozwijała się w fazie względnej sytuacji społecznej
i pogarszającej się ekonomicznej w Polsce.
Okres drugi zawiera się w dekadzie lat osiemdziesiątych - fazie kryzysu
społeczno-politycznego i gospodarczego kraju (stan wojenny i jego długofalowe
skutki). Pogorszył się wówczas zwłaszcza społeczny zasięg sportu rekreacyjnego
w regionie.
Okres trzeci to lata 1990-1998, gdy w wyniku transformacji ustrojowej państwa
nastąpił spadek nakładów na rozwój tej dziedziny, a przeżywające kryzys zakłady pracy
znacząco ograniczyły wsparcie finansowe i inne klubom i stowarzyszeniom
turystycznym i rekreacyjnym. Nastąpił wówczas wyraźny spadek poziomu sportu
i powszechnej kultury fizycznej w regionie słupskim.
Dokonując analizy historii kultury fizycznej w województwie słupskim należy
zauważyć, że w okresie międzywojennym osiągnęła ona wysoki poziom organizacyjny
i programowy. W kolejnych latach utrudnienie w jej rozwoju stanowiły przeobrażenia
zaistniałe po II wojnie światowej, m.in. ruch migracyjny i przesiedleńczy oraz brak
realizacji podstawowych celów i zadań powiatowych struktur kultury fizycznej.
Natomiast w latach 1975-1998 jej rozwój znacznie ograniczały czynniki społecznoekonomiczne. Działania władz lokalnych, sportowych i działaczy były skierowane
wówczas na rozwój sportu wyczynowego. Podobnie sytuacja wyglądała w zakresie
sportu szkolnego.
Istniały także organizacje i związki, które próbowały w równym stopniu
popularyzować sport masowy, w środowisku miejskim było to m.in. TKKF,
a w środowisku wiejskim Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Na podkreślenie
zasługuje także działalność słupskiego Zarządu Wojewódzkiego PTTK, który
umiejętnie dostosowywał się do zmiennych warunków politycznych w Polsce.
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Tabela 45. Analiza porównawcza stanu kultury fizycznej w woj. gdańskim,
koszalińskim, słupskim i szczecińskim
Lata

1975

1995

1998

Kluby sportowe

43

57

55

52

85

106

sekcje

174

222

205

167

204

239

13821

17404

14000

13264

13583

13579

4270

530

14700

8300

6400

8000

trenerzy

167

277

270

248

241

243

instruktorzy

303

349

345

295

344

429

Ćwiczący w
klubach
Imprezy
sportowe

1980
1985
1990
województwo gdańskie

województwo koszalińskie
Kluby sportowe

29

20

17

30

74

40

sekcje

101

81

63

77

160

64

4866

4365

3400

4551

10980

3533

1805

360

11400

6700

3200

2000

trenerzy

48

65

46

45

80

26

instruktorzy

156

107

99

111

239

114

Ćwiczący w
klubach
Imprezy
sportowe

województwo słupskie
Kluby sportowe

13

21

18

18

36

37

sekcje

69

93

75

58

72

98

2066

3781

3600

2953

3966

3584

652

118

6500

5600

500

600

trenerzy

16

48

44

33

36

39

instruktorzy

55

59

96

67

96

111

Ćwiczący w
klubach
Imprezy
sportowe

województwo szczecińskie
Kluby sportowe

47

74

52

48

58

71

Sekcje

210

322

182

148

162

137

8642

11327

9800

8105

9641

8379

3497

511

9800

7900

3900

3400

82

162

143

79

121

112

Ćwiczący w
klubach
Imprezy
sportowe
trenerzy

instruktorzy
235
239
248
171
236
238
Źródło: Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek w latach 1985-1988, Dane statystyczne. Kultura
fizyczna w latach 1990-1999. Roczniki statystyczne województw1976-1999, GUS.
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Na tle sąsiednich regionów sport w województwie słupskim rozwinął się
w mniejszym zakresie. Jak wynika ze szczegółowego zestawienia liczby klubów, sekcji
i ćwiczących największym potencjałem organizacyjno-sportowym dysponowało
początkowo województwo szczecińskie, a w końcu omawianego okresu (1998r.)
województwo gdańskie. Liczba stowarzyszeń i ich członków oraz liczba imprez
sportowych wśród województw nadmorskich była najmniejsza w całym okresie
w województwie słupskim. Podobna uwaga dotyczy kadry szkoleniowej, której liczba
w województwie słupskim także była najmniejsza.
Analizując dane przedstawione w tabeli należy stwierdzić, że w latach 1975-1998
najwięcej klubów - 398 pracowało w województwie gdańskim, w następnej kolejności
w szczecińskim - 350, w koszalińskim - 210 i w słupskim - 143. Rozpatrując liczbę
zorganizowanych imprez sytuacja się powtórzyła, w województwie gdańskim odbyło
się najwięcej imprez sportowych 42200, w szczecińskim - 29008, w koszalińskim 25465 i w słupskim - 13970.
Analizując liczebność kadry szkoleniowej w w/w latach w województwie
gdańskim pracowało - 1446 trenerów, w szczecińskim - 669, w koszalińskim - 310
i w słupskim - 216.
Na podstawie zebranego materiału można stwierdzić, że kultura fizyczna
w województwie słupskim w latach 1975-1998 rozwijała się niejednorodnie. Miało na
to wpływ wiele istotnych czynników, przede wszystkim ekonomiczno-społecznych
|o charakterze ogólnopolskim, które oddziaływały na rozwój sportu, wychowania
fizycznego, turystyki i rekreacji w poszczególnych regionach, w tym również
w województwie słupskim.
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Wykaz skrótów
AZS

Akademicki Związek Sportowy

BORT

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego

BWRN

Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej

FRKF

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

FSZMP

Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej

GKKF

Główny Komitet Kultury Fizycznej

GKKFiS

Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu

GKKFiT

Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki

GKS

Gwardyjski Klub Sportowy

GPS

Gwardyjski Pion Sportowy

GUS

Główny Urząd Statystyczny

HAL

Harcerska Akcja Letnia

HAZ

Harcerska Akcja Zimowa

IMS

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

KGW

Koło Gospodyń Wiejskich

KKFiT

Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki

KOiW

Kuratorium Oświaty i Wychowania

KWMO

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej

KWOiK

Komisja Wychowania Oświaty i Kultury

LKS

Ludowe Kluby Sportowe

LOK

Liga Obrony Kraju

LOP

Liga Ochrony Przyrody

LZS

Ludowe Zespoły Sportowe

MDK

Miejski Dom Kultury

MKS

Międzyszkolny Klub Sportowy

MO

Milicja Obywatelska

MOiW

Ministerstwo Oświaty i Wychowania

MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
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MPJ

Mistrzostwa Polski Juniorów

MSW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

MTO

Manewry Techniczno-Obronne

MLKS

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy

NS

Nieprzetarty Szlak

OSM

Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży

OSP

Ochotnicza Straż Pożarna

OSTiR

Ośrodek Sportu i Rekreacji

OTP

Ogólnopolski Turniej Przyjaźni

OZGT

Okręgowe Zespoły Gospodarki Turystycznej

OZLA

Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

PFS

Polska Federacja Sportu

POS

Państwowa Odznaka Sportowa

PRWFiPW

Państwowa Rada Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego

PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

PUWFiPW

Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego

PZKol.

Polski Związek Kolarski

PZLA

Polski Związek Lekkiej Atletyki

PZŁ

Polski Związek Łowiecki

PZMot

Polski Związek Motorowy

PZW

Polski Związek Wędkarski

RO PTTK

Regionalny Oddział PTTK

RW

Rada Wojewódzka

RWZ LZS

Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS

SOSiR

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji

SOSiW

Słupski Ośrodek Sportu i Wypoczynku

SPN

Słowiński Park Narodowy

SZS

Szkolny Związek Sportowy

ŚZPzZ

Światowy Związek Polaków z Zagranicy
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TAU

Turystyczna Agencja Usługowa

TKKF

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

UKFiT

Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki

UKS

Uczniowski Klub Sportowy

WFS

Wojewódzka Federacja Sportu

WKFiT

Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki

WKFSiT

Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki

WOMS

Wojewódzki Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy

WO PTTK

Wojewódzki Oddział PTTK

WRŁ

Wojewódzka Rada Łowiecka

WRN

Wojewódzka Rada Narodowa

WRZZ

Wojewódzka Rada Związków Zawodowych

WZ LZS

Wojewódzkie Zrzeszenia LZS

WZMS

Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy

Z LZS

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

ZG PZG

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych

ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego

ZMW

Związek Młodzieży Wiejskiej

ZOKZ

Związek Obrony Kresów Zachodnich

ZPwN

Związek Polaków w Niemczech

ZSSP

Zrzeszenie Sportowe Spółdzielczości Pracy

ZW

Zarząd Wojewódzki
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Summary
The main objective of this dissertation is to present a historical evolution of
physical culture in the district of Slupsk in the years 1975-1998. This process has
substantially coincided with the course of various economical, political and social
changes, not only in the region in question, but also in the whole country. The time
framework of the research (i.e. 1975-1998) was chosen due to the historical period of
existence of the Province of Slupsk. Basing on the existing sources and comprehensive
study of the bibliography, the analysis and the synthesis of gathered materials have been
performed, especially of the archival documents.
The historiography of physical culture in Poland still has many knowledge gaps.
The most significant are in the range of development of this field of social life in
particular country regions. My research which comprises the area of the former
Province of Slupsk, is a continuation of regional studies of the newest history of
physical culture in Poland, which until recently, have been conducted only to a very
limited extend. Apart from that, the majority of available publications refer to short time
periods. Therefore, the choice of the specific region of study was important, as the
Province of Slupsk has had very few written publications on the subject.
The main method applied during the work on this doctoral dissertation was
analysing the historical sources. The most precious materials were gained from
archives, private collections, national register offices, files from institutions and
organizations of physical culture. Daily newspapers and local magazines were very
valuable sources, too.
A significant portion of information was obtained during interviews with former
activists, trainers, athletes and school teachers, who managed different functions in
physical culture organizations or took sport professionally when the Province of Slupsk
existed. Their memories and reports allowed me to complete missing significant
historical facts, conduct a thorough research concerning physical culture and sports
activities of the most important sports organizations in the Province of Slupsk in the
years 1975-1998.
The research results have been organized in seven main chapters, supplemented
by conclusions and subject summary.
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Chapter One, entitled The Characteristics of the Province of Slupsk, concerns a
general nature of the area, including geographical location and its demographic context,
as well as the issues related to economy, trade and industry. Problems of educational
system in this region have also been discussed.
Chapter Two is an introduction to the subject in question and constitutes an
outline of physical culture history in the area of Slupsk until 1975. It shows the
traditions of physical culture during the Partitions of Poland, the period between the two
world wars, as well as the creation of organizational and lawful structures after the
Second World War. Several sporting events and the most significant sporting
achievements in the years 1945-1975 have been mentioned. Also, the state of sports
premises at that time and its progression until 1975 have been presented.
The next chapter describes the social-economic background of physical culture
growth, its social range, as well as economic factors which influenced the recordoriented sport in the Province of Slupsk in the years 1975–1998. I presented the
organizational structure of physical culture in detail, from the establishment of the
Province of Slupsk in 1975 to its termination in 1998. Another issue discussed in this
chapter is the process of formation of sports clubs and sports sections in the region.
Furthermore, the coaching staff, social activists and sports facilities have been
discussed.
The fourth chapter focuses on the physical culture in educational system,
elementary and secondary, and the activities of School Sports Association, the
organization responsible for school sport. Special attention was paid also to the
Academic Sports Association (AZS) which popularised physical culture in the students
milieu. I emphasized the work of those youth organizations which took part in the
promotion of physical culture, i.e. Polish Socialist Youth Association (ZSMP), Polish
Scouting Association (ZHP) and Rural Youth Association (ZMW). Also, I described the
role of the institutions, which contributed indirectly to physical culture organization in
the Province of Slupsk, Polish Angling Association (PZW), Homeland Defence League
(LOK) and Polish Hunting Association (PZŁ). In addition to that, I presented the
activities of TKKF and the growth of sport and physical culture among disabled people.
The fifth chapter demonstrates the way the physical culture evolved in Folk Sports
Team Association (LZS). It also shows the development of sports disciplines and
material basis and includes a presentation of the coaching staff.
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The next chapter shows the growth of 22 individual and team sport disciplines,
from the most popular in the mentioned area, like volleyball, cycling or boxing to those
lacking established tradition, auto-mobile sports for example.
In the last, seventh chapter, the development of tourist movement in the Province of
Slupsk has been presented, including tourist values of the Slupsk region, activities of
different organisations which popularised tourism and tourist activists staff.
The descriptive part of the research is completed with the conclusions and subject
summary, including the assessment of the historical phenomenon discussed.
Complementary to the descriptive part is the documentary part, which comprises
the attachments, bibliography, index of names, index of geographical names, a list of
abbreviations and the summary in English.
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