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W KSZTAŁTOWANIU SPORTOWEJ AKTYWNOŚCI
MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ NA OPOLSZCZYŹNIE
W LATACH 2001-2010
Agnieszka Krawczyk-Sołtys
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Abstrakt. W czasach komercjalizacji, wiejskie organizacje sportowe – Ludowe Zespoły
Sportowe – wydają się być oazą czystego sportu. Wiejscy działacze i sportowcy wyróżniają się bezinteresownym podejściem do sportu. Działalność członków Ludowych Zespołów Sportowych jest dobrowolna – celem nadrzędnym LZS-ów jest bowiem aktywne
i atrakcyjne wypełnienie wolnego czasu społeczności wiejskiej. Ludowe Zespoły Sportowe odgrywają ogromną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży wiejskiej – sport to nie
tylko sprawdzian siły fizycznej i zdobytych umiejętności, uczy także działań zespołowych, zachowań kompromisowych oraz lojalności w stosunku do partnerów. Celem artykułu było zaprezentowanie Ludowych Zespołów Sportowych jako formy promowania
sportu wśród młodzieży wiejskiej na Opolszczyźnie w latach 2001-2010. Przedstawiono
również zadania zrealizowane w 2010 roku przez Opolskie Wojewódzkie Zrzeszenie
LZS, zarówno na mocy umów z KZ LZS Warszawa, jak i z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Opolskiego, które wspierają działalność Ludowych Zespołów Sportowych,
umożliwiając im kształtowanie sportowej aktywności młodzieży wiejskiej.
Słowa kluczowe: sport, młodzież wiejska, Ludowe Zespoły Sportowe

Sport od wieków spotykał się z wielkim zainteresowaniem zarówno wśród elit społecznych, jak i grup społecznych o niższych dochodach. Uprawiany głównie dla rozrywki i przyjemności, pełni on jednak i inne ważne funkcje. Umożliwia on zachowanie
zdrowia fizycznego i psychicznego, pozwala wyróżnić się spośród innych ludzi, zyskać
uznanie społeczne i akceptację oraz tworzy warunki do rozwoju wspólnej tożsamości.
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Przestrzeń sportu jest szczególnie związana z przyszłością, dotyczy rozwoju jednostek i zbiorowości ludzkich w dłuższym czasie – efekty treningu, wytężonej i regularnej
pracy uzyskuje się po wielu latach. Obejmuje ona obszary sprawności fizycznej, będącej w symbiozie z rozwojem psychicznym i intelektualnym, ze zmianą zachowań jednostek, zespołów czy kultury społecznej [Biernat 2003]. Wydaje się, iż szczególnego
znaczenia nabiera ona w odniesieniu do osób młodych. Znaczenie ruchu dla rozwoju
fizycznego wskazuje na konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiedniej
jego dawki. W promowaniu aktywności ruchowej istotną rolę odgrywa ukierunkowane
kształtowanie zamiłowania do niej [Chrzan 2008]. Szczególnie ważne wydaje się promowanie tej aktywności na terenach wiejskich, gdzie są mniejsze niż w miastach możliwości efektywnego zagospodarowania czasu wolnego młodych osób.
W czasach komercjalizacji, wiejskie organizacje sportowe – Ludowe Zespoły Sportowe – wydają się być oazą czystego sportu. Wiejscy działacze i sportowcy wyróżniają
się bezinteresownym podejściem do sportu. Działalność członków Ludowych Zespołów
Sportowych jest dobrowolna – celem nadrzędnym LZS-ów jest bowiem aktywne
i atrakcyjne wypełnienie wolnego czasu społeczności wiejskiej. Ludowe Zespoły Sportowe odgrywają ogromną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży wiejskiej – sport to nie
tylko sprawdzian siły fizycznej i zdobytych umiejętności, lecz także nauczanie działań
zespołowych, zachowań kompromisowych oraz lojalności w stosunku do partnerów.
Celem artykułu było zaprezentowanie Ludowych Zespołów Sportowych jako formy
promowania sportu wśród młodzieży wiejskiej na Opolszczyźnie w latach 2001-2010.
Przedstawiono również zadania zrealizowane w 2010 roku przez Opolskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS [Sprawozdanie... 2004], zarówno na mocy umów z KZ LZS Warszawa, jak i Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, które wspierają
działalność Ludowych Zespołów Sportowych, umożliwiając im kształtowanie sportowej aktywności młodzieży wiejskiej. Jednym z celów programowych Zrzeszenia jest
bowiem propagowanie aktywnego wypoczynku i wdrażanie nawyku systematycznego
uprawiania sportu przez młodzież, szczególnie w czasie pozalekcyjnym, przez propozycję uprawiania wielu dyscyplin sportowych i rekreacyjnych [Sprawozdanie... 2004].
Podane wyniki opracowano na podstawie jednolitego dla wszystkich dyscyplin sportu regulaminu ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Klub
sportowy jest podstawową jednostką realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym. Może on przyjąć formy
stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych oraz innych, zgodnych
z prawem form organizacyjnych [Borowska]. W obrębie klubów sportowych funkcjonują sekcje sportowe związane z określoną dyscypliną sportową, które realizują zadania
statutowe klubu [Stosik i Morawski 2009].
Dorobek 2010 roku to 30 klubów punktujących dla Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
i 1.134 zdobyte punkty. W porównaniu z 2009 rokiem wzrosła liczba zarówno sklasyfikowanych klubów, jak i zdobytych przez nie punktów. W 2010 roku zawodnicy Zrzeszenia punktowali podobnie jak 2009 roku w 14 dyscyplinach sportu na 68 objętych
systemem współzawodnictwa. Kluby opolskiego Zrzeszenia uzyskały 27,30% możliwych do zdobycia punktów. Zawodnicy klubów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
w 2010 roku wzięli udział w 7113 imprezach sportowych, w tym 89 ogólnopolskich
i 117 wojewódzkich (pozostałe imprezy sportowe odbywały się na szczeblu lokalnym)
[Kocińska 2011].
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Regularnie i systematycznie, na przełomie ostatniej dekady, punkty dla województwa opolskiego zdobywały wiodące kluby LZS w następujących dyscyplinach sportu:
LKS „Orzeł” Namysłów – zapasy, LKS „Technik” Głubczyce – badminton, WLUKK
„Brzeg-Nysa” – kolarstwo, ULKS „Dwójka” Nysa – hokej na trawie, LUKS „Podium”
Kup – lekkoatletyka, LKS „Zarzewie” Prudnik – karate, LUKS – MGOKSiR Korfantów – lekkoatletyka i tenis stołowy, LKS „Ziemia Opolska” – kolarstwo, LKJ „Lewada”
Zakrzów – jeździectwo.
Poza wymienionymi dyscyplinami „punktującymi” w sporcie młodzieżowym, wiodącą dyscypliną LZS na Opolszczyźnie jest piłka nożna. Obecnie w Opolskim Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS jest zarejestrowanych 424 klubów, w tym 372 kluby piłkarskie, z czego jednosekcyjnych 346, wielosekcyjnych 26 oraz innych w liczbie 52 [Kocińska 2011]. Liczbę drużyn sportowych oraz sekcji pozostałych dyscyplin zaprezentowano na rysunku 1.
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Rys. 1. Liczba drużyn sportowych oraz sekcji Opolskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia
LZS ze względu na dyscyplinę1 (w liczbach bezwzględnych)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kocińska [2011, s. 4].
Fig. 1. Number of sports teams and chapters of the Opole Provincial Association of
Folk Sports Teams on account of the discipline (in absolute numbers)
Source: own study on the base: Kocińska [2011, p. 4].

Na rysunku 2 przedstawiono rozmieszczenie przestrzenne Ludowych Zespołów
Sportowych na Opolszczyźnie. Najwięcej klubów funkcjonuje na terenie powiatów:
opolskiego – 83 oraz nyskiego – 73. Najmniej LZS-ów działa w powiecie krapkowickim (19) oraz oleskim (21).
Zawodnicy klubów Zrzeszenia LZS na Opolszczyźnie w 2010 roku zdobywali punkty dla 18 gmin województwa opolskiego na 71 sklasyfikowanych w systemie.

1

Z pominięciem dyscypliny „piłka nożna”.
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Rys. 2. Liczba Ludowych Zespołów Sportowych w powiatach województwa
opolskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Opolskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
Fig. 2. Number of Folk Sports Teams in districts of the Opole voivodeship
Source: own study based on materials of the Opole Provincial Association
of Folk Sports Teams.

Do punktacji systemu sportu młodzieżowego zaliczane były imprezy: MMP – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, MPJ – Mistrzostwa Polski Juniorów, MPJMł – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, OOM – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, MMM
– Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
Wyniki uzyskiwane w kategoriach młodzieżowych mają przełożenie również na
wyniki zawodników LZS we współzawodnictwie międzynarodowym, o czym świadczą
starty zawodników Zrzeszenia w imprezach poza granicami kraju. Uzyskiwanie takich
efektów jest możliwe dzięki oddanej pracy szkoleniowców, zaangażowaniu działaczy
klubowych i samorządowych wszystkich szczebli oraz środkom finansowym skierowanym do środowiska wiejskiego i Zrzeszenia LZS z budżetu państwa przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS Warszawa oraz Zarząd Województwa
Opolskiego. Na rysunku 3 zaprezentowano punktację w systemie sportu młodzieżowego klubów Zrzeszenia LZS województwa opolskiego w ostatniej dekadzie. Zdecydowanymi liderami były: LKS „Orzeł” Namysłów oraz LKS „Technik” Głubczyce. Natomiast w 2010 roku do czołówki dołączyły następujące kluby: LUKS „Podium” Kup,
WLUKK „Brzeg-Nysa” oraz LMGKK „Ziemia Brzeska” Brzeg. Szczegółową punktację w systemie sportu młodzieżowego klubów Zrzeszenia LZS województwa opolskiego w 2010 roku przedstawiono na rysunku 4.
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Rys. 3. Punktacja w systemie sportu młodzieżowego klubów Zrzeszenia LZS województwa opolskiego w latach 2001-20102
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Opolskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
Fig. 3. Scoring in the system of youth sport of clubs of the Association of Folk Sports
Teams of the Opole voivodeship in 2001-2010
Source: own study based on materials of the Opole Provincial Association of
Folk Sports Teams.

W poniższych tabelach zaprezentowano punktację klubów Opolskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS. Dane te są optymistyczne, pokazują bowiem rosnące znaczenie
tych klubów, zarówno na tle wszystkich klubów w województwie opolskim, jak i LZS-ów
w Polsce. W odniesieniu do punktacji ogólnej województwa opolskiego współczynnik
procentowy od 2005 roku stale rośnie. Tendencja spadkowa, którą można było obserwować w latach 2001-2005, została odwrócona (tab. 1). Podobnie sytuacja wygląda
w przypadku udziału procentowego punktacji klubów Opolskiego Wojewódzkiego
Zrzeszenia LZS w odniesieniu do punktacji generalnej klubów Zrzeszenia LZS, która
rośnie od 2004 roku (tab. 2).

2

Na rysunku uwzględniono tylko kluby, które w latach 2001-2010 uzyskały przynajmniej
100 punktów.
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Rys. 4. Punktacja w systemie sportu młodzieżowego klubów Zrzeszenia LZS województwa opolskiego w 2010 roku3
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Opolskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
Fig. 4. Scoring in the system of youth sport of clubs of the Association of Folk
Sports Teams of the Opole voivodeship in 2010
Source: own study based on materials of the Opole Provincial Association
of Folk Sports Teams.

W 2010 roku Opolskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS realizowało wiele zadań, zarówno na mocy umów z KZ LZS Warszawa, jak i Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego4. W ramach umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Opolskiego zrealizowano cztery zadania zlecone. Pierwszym z nich była organizacja
imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących województwo. W ramach tego zadania wspomagano finansowo wszelkiego
rodzaju przedsięwzięcia, służące propagowaniu i promowaniu kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży. Kolejnym zadaniem było wspieranie sportu i rekreacji
w środowisku osób niepełnosprawnych. W ramach zrealizowanego zadania dofinansowano imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o charakterze masowym – festyny sportowe, turnieje, cykliczne zawody sportowe itp. W ramach
3

Na rysunku uwzględniono 10 klubów, które w 2010 roku uzyskały największą liczbę punk-

tów.

4

Opracowano na podstawie materiałów Opolskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
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Tabela 1. Punktacja klubów Opolskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS na tle punktacji ogólnej
województwa opolskiego
Table 1. Scoring of clubs of the Opole Provincial Association of Folk Sports Teams relating to
the total score of the Opole voivodeship
Wyszczególnienie
Specification

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Punktacja ogólna klubów Opolskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
General clubs’ score of the Opole
Provincial Association of FST

572

595

733

612

775

780

916

960 1 073 1 134

Punktacja ogólna województwa
opolskiego
General score of the Opole
voivodeship

1 863 1 863 2 696 2 814 3 240 3 469 3 818 3 901 4 217 4 153

Udział punktów uzyskanych przez
kluby LZS do ogółu punktów
w województwie opolskim (%)
Percentage score share obtained
by the clubs in relation
to the voivodeship’s total

30,8

32,0

27,6

21,8

22,3

22,6

23,7

24,8

25,5

27,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Opolskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
Source: own study based on materials of the Opole Provincial Association of Folk Sports Teams.

Tabela 2. Punktacja klubów Opolskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS na tle punktacji generalnej klubów Zrzeszenia LZS
Table 2. Scoring of clubs of the Opole Provincial Association of Folk Sports Teams relating to
the general scoring of clubs of the Folk Sports Teams Association
Wyszczególnienie
Specification
Punktacja ogólna klubów
Opolskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
General clubs’ score
of the Opole PA of FSTA
Punktacja generalna klubów Zrzeszenia LZS
General clubs’ score
of FSTA
Udział punktów uzyskanych przez kluby LZS do
punktacji generalnej (%)
FSTA score percentage
share in relation to total
score

2001
572

2002
595

2003
733

2004
612

2005
775

2006
780

2007
916

2008
960

2009

2010

1 073

1 134

20 674 21 962 25 167 25 418 26 932 26 879 27 468 27 699 28 132 29 712

3,21

2,71

2,95

2,41

2,87

2,92

3,37

3,48

3,82

3,82

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Opolskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
Source: own study based on materials of the Opole Provincial Association of Folk Sports Teams.
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kolejnego zadania – upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim
– finansowo wsparto wszelkiego rodzaju imprezy sportowo-rekreacyjne, biegi, spartakiady, igrzyska, festyny rekreacyjne organizowane na terenach wiejskich i małych
miast. Ostatnie zadanie, realizowane w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Opolskiego, to wspieranie organizacji szkolenia kadr kultury fizycznej
województwa – zorganizowano szkolenia dla nauczycieli, instruktorów, trenerów, wolontariuszy, animatorów i organizatorów sportu, projekty o charakterze ogólnopolskich
i regionalnych kursokonferencji, seminariów oraz szkoleń z zakresu kultury fizycznej
oraz sportu dzieci i młodzieży z współudziałem samorządów terytorialnych wszystkich
szczebli.
Kolejna grupa zadań została zrealizowana w oparciu o umowy z KZ LZS Warszawa.
Zadanie „Sport dla wszystkich” wykonano poprzez zorganizowanie 12 imprez i zawodów sportowych w wybranych dyscyplinach o charakterze masowym z udziałem sportowców Zrzeszenia LZS z terenu województwa opolskiego. Organizacja cyklu imprez
i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na obiektach „Orlik”, znajdujących się na
terenie województwa opolskiego, była kontynuacją tego zadania w obszarze „imprezy
masowe”.
W ramach zadania „Szkolenie dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą” zorganizowano kursokonferencję w celu podniesienia kwalifikacji: organizatorów, animatorów,
instruktorów, trenerów, nauczycieli wf, sędziów i działaczy sportowych LZS z terenu
województwa opolskiego, a także, aby przygotować wyżej wymienione osoby do właściwej współpracy z biurem zrzeszenia, władzami samorządowymi i innymi instytucjami działającymi w środowisku wiejskim. Natomiast zadanie „Szkolenie młodzieży
uzdolnionej sportowo w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS” zrealizowano poprzez wspomaganie finansowe w zakresie: udziału w imprezach sportowych,
obozach szkoleniowych, zakupie sprzętu, dożywiania zawodników, zakupu odżywek,
szkolenia (wynagrodzenia trenerów) w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży,
wyznaczonych przez Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, osiągających wybitne
wyniki sportowe: LKS „Orzeł” Namysłów oraz WLKK „Brzeg – Nysa”. Przeprowadzono też Konkurs Ministra Sportu i Turystyki „INICJATYWA” – na najciekawszą
inicjatywę z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
na szczeblu wojewódzkim – oraz rekomendowano dwie imprezy do konkursu na szczeblu centralnym, tj.
– „Bliskie rodzinne spotkania z lekkoatletyką” – LUKS „Podium Kup”,
– „Cykl wyścigów kolarskich dla dzieci i młodzieży” – LKS „Ziemia Opolska”.
W ramach zadania „Organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” zorganizowano obóz sportowy w Ostrzeszowie w terminie 2-14.08.2010 roku
utalentowanych sportowo dla dzieci z terenów wiejskich.
Kolejne zadanie było związane z organizacją masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży „Lato z LZS”. W okresie wakacyjnym zorganizowano
pięć imprez sportowych, których celem było zapewnienie dostępu do masowego udziału
w różnych wydarzeniach sportowych, które propagują wdrażanie nawyku systematycznego uprawiania sportu, aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałają
patologiom społecznym.
W ramach zadania „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”
wspomagano finansowo działalność organizatorów sportu, których głównym zadaniem
było organizowanie imprez sportowych w środowisku wiejskim na szczeblu gminnym
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i powiatowym oraz aktywizowanie społecznego aktywu LZS w terenie. W odniesieniu
do kolejnego zadania, czyli rozwoju sportu w środowisku wiejskim, zorganizowano
obozy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z trzech klubów sportowych, które w 2009
roku zapunktowały w sporcie młodzieżowym: KJ „Lewda” Zakrzów, LZS „Victoria”
Chróścice oraz LKS „Zarzewie” Prudnik. Ponadto, wspierano finansowo działania
o szczególnym znaczeniu dla upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród
uczniów szkół rolniczych i pochodzących ze wsi uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych, poprzez organizację na szczeblu szkolnym, międzywojewódzkim i centralnym
imprez sportowych, turystycznych oraz obozów szkoleniowych.
Ostatnie zadanie, zrealizowane w oparciu o umowy z KZ LZS Warszawa, było
związane z przeprowadzeniem Finału Centralnego Dziewcząt Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”, który odbył się w dniach 4-14.07.2010 roku w Prószkowie.
Obecny stan infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją i sportem na Opolszczyźnie nie pozwala jednak w pełni wykorzystać posiadanych zasobów i można go
określić jako niewystarczający i niezadowalający. Należy podkreślić, iż w latach 1999-2006, w obszar „kultura, rekreacja i sport” wdrożono zaledwie 208 projektów na 1255
wszystkich finansowanych z programów krajowych i zagranicznych5, a kwota finansowania w tym obszarze wyniosła 131 mln zł na 1180 mln zł wszystkich [Regionalny
Program... 2011].
Poprawianie jakości standardu zasobów infrastrukturalnych powinna dotyczyć również instytucji zajmujących się rozwojem sportu, aby zapewnić ich jak największą efektywność działania. Tworzona infrastruktura powinna być udostępniona mieszkańcom
regionu w możliwie jak najszerszym zakresie. Pogarszający się stan wydolności i sprawności fizycznej mieszkańców województwa opolskiego wynika m.in. z braku lub utrudnionego dostępu do infrastruktury sportowej na odpowiednim poziomie. Unowocześnianie bazy sportowej o charakterze regionalnym będzie skutkować wzrostem aktywności fizycznej jak najszerszych grup społeczeństwa. Ponadto jest spodziewany wzrost
aktywnego udziału młodzieży w rozwoju sportu oraz poprawa warunków szkoleniowotreningowych dla wyselekcjonowanych kadr zawodniczych, reprezentujących województwo w kraju i za granicą. Realizowane, w ramach Osi 1 „Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zadania inwestycyjne mają również przyczynić się do ułatwienia dostępu do regionalnych obiektów sportowych [Regionalny Program... 2011].
Rozszerzenie możliwości dostępu dzieci i młodzieży wiejskiej do obiektów sportowych
oraz propagowanie możliwości pozyskiwania środków unijnych na potrzeby wiejskiego
środowiska sportowego było też przedmiotem dyskusji na konferencji na temat „Środowisko wiejskie w strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015” [Sprawozdanie...
2008].
Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w dużej mierze jest zależny od odpowiedniego
w okresie rozwojowym poziomu aktywności fizycznej. Jest podstawą zarówno sportu
kwalifikowanego, w sensie wyselekcjonowania młodzieży uzdolnionej sportowo, jak
5

Zestawienie obejmuje następujące programy: ISPA/Fundusz Spójności 2000-2005, PHARE
2000-2003, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – Program Rozwoju Bazy Sportowej 1999-2006, Program 100 mln 1999-2004, TFOGR 2000-2006, PAOW 2000-2005, Kontrakt dla Województwa Opolskiego 2001-2003, 2004, 2005-2006, ZPORR 2004-2006, SPO WKP 2004-2006,
SPO RZL 2004-2006, SPO T 2004-2006.
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i sportu powszechnego, w zakresie kształtowania nawyków sportowych u dzieci w perspektywie ich całego dorosłego życia.

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując, należy przytoczyć słowa Jacka Wszoły: „Prawdziwy sport, to ten
sport, który jest uprawiany przez miliony ludzi, nie setki na stadionie olimpijskim. [...]
Jeżeli nie będziemy koncentrowali się na pracy nad kilkuset tysiącami dzieciaków
w wieku 12-15 lat, to na pewno nie doczekamy się wyczynowców, ludzi, którzy parają
się zawodowo sportem” [Debata... 2005]. Stąd też wspieranie działalności Ludowych
Zespołów Sportowych wydaje się być tak ważne, bo to one głównie umożliwiają uprawianie sportu młodzieży na terenach wiejskich. Jest to istotne z dwóch powodów. Po
pierwsze, ze względu na pogarszający się stan zdrowia i sprawności fizycznej młodzieży wiejskiej i po drugie, ze względu na otwierającą się możliwość rozbudzenia u dzieci
nawyku czynnego uczestnictwa w sporcie i umiejętności aktywnego wypoczynku. To
z kolei dla uzdolnionych sportowo stwarza szansę podwyższania umiejętności sportowych i systematycznego szkolenia w sekcjach klubowych.
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IMPORTANCE OF FOLK SPORTS TEAMS IN SHAPING THE SPORTS
ACTIVITY OF RURAL AREAS YOUNG INHABITANTS IN THE OPOLE
REGION IN THE YEARS 2001-2010
Summary. In the times of progressing commercialization, the existing sports organizations – Sports Folk Teams – seem to be areas of pure sport. Rural areas sports activists
and sportsmen themselves present an altruistic and open attitude towards sport. The activity of the team members is voluntary and is often of a charitable character since the
main objective of local clubs is both active and attractive utilization of the young rural
community’s free time. The teams in focus play a vital role in bringing up both children
and youth; sport is not only a test of physical strength or abilities, it teaches action and
acting, compromising attitudes and patterns of behaviour, as well as loyalty towards partners. The aim of the article was depicting the sports teams as a form of promoting sport
among the young people of the Opole voivodeship in the period discussed. Additionally,
the tasks realized in 2010 by the Opole Province Association (Local Country Teams), performed owing to the cooperation and support of the provincial marshal’s office, are presented here.
Key words: sport, country young people, Folk Sports Teams
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