
Odszedł Zygmunt Andrzej Jarosz 

wieloletni, zasłużony działacz  

Ludowych Zespołów Sportowych 
 

Urodził się 11 listopada 1933 roku w leśniczówce Rochy 

w powiecie krotoszyńskim. W czasie wojny na leśnych ścieżkach 

pod osłoną nocy rozwoził wraz z paszą dla dzikiej zwierzyny ukryte 

akumulatory do radiostacji oraz działaczy konspiracyjnych. Po 

wojnie szybko nadrobił braki w edukacji i 1953 roku rozpoczął 

studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W 1956 

roku otrzymał nakaz pracy w Gdańsku i tak zaczęła się długa 

i piękna przygoda ze sportem na Wybrzeżu. Trafił do 

Wojewódzkiego Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa do Oddziału 

Oświaty Rolniczej. Otrzymał angaż na gdańskiej Oruni w 

Technikum Melioracji Wodnych, by uczyć młodzież wychowania fizycznego i przysposobienia 

obronnego. Równocześnie uczył wychowania fizycznego w Liceum Muzycznym w Sopocie.  W 1957 

roku był współzałożycielem Klubu Sportowego LZS Sokół w technikum w Gdańsku Oruni. W 1958 

roku przy wsparciu Oddziału Oświaty Rolniczej w Gdańsku, zorganizował Regionalny Ośrodek 

Metodyczny dla nauczycieli W-F dla województw: gdańskiego, bydgoskiego, koszalińskiego 

i szczecińskiego! Dzięki jego determinacji i zaangażowaniu w kolejnym roku powstał centralny 

ośrodek metodyczny i Komisja Wychowania Fizycznego i Sportu przy Radzie Głównej LZS 

w Warszawie. Andrzej Jarosz jako metodyk i przewodniczący Komisji w woj. gdańskim pracował aż do 

reformy administracyjnej, która zlikwidowała przynależność szkół  rolniczych do resortu rolnictwa. 

Jako pasjonat piłki ręcznej w 1958 roku miał swój udział w reaktywacji Okręgowego Związku Piłki 

Ręcznej w Gdańsku, w którym został Prezesem Organizacyjnym. Jednocześnie rozwijał swoje 

kwalifikacje, ukończył kurs instruktorski przy Studium Nauczycielskim Wychowania Fizycznego 

w Gdańsku Oliwie a następnie w latach 1961/62 kurs trenerski przy AWF w Warszawie.  

Szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i sportowej na gdańskiej Oruni osiągał właśnie 

z drużyną - piłki ręcznej. Pod jego kierownictwem już w 1959 roku drużyna - jeszcze  

jedenastoosobowej piłki ręcznej zdobyła mistrzostwo okręgu. Zawodnicy spod jego trenerskiej ręki 

trafiali do kadry narodowej(m.in. 

Marian Dziura, Michał 

Ruszkiewicz). W 1962 

wychowankowie Jarosza zdobyli 

tytuł mistrza województwa szkół 

średnich (już 7 -osobową) i 

kwalifikację na Mistrzostwa 

Polski, podczas których zajęli IV 

miejsce. W 1965 roku uczniowie z 

Oruni zdobyli Mistrzostwo Polski 

na Centralnych Igrzyskach 

Młodzieży Szkół Rolniczych w 

Słupsku. Igrzyska organizowano w 

cyklu 2-letnim i kolejno 

podopieczni Andrzeja Jarosza 

zdobywali: w 1967 - brąz, w 1969 

- srebro, w 1971 - 4. miejsce, w 

1973 - złoto. Liczne sukcesy odnosili także na zawodach ogólnopolskich szkół rolniczych sportowy w 



innych dyscyplinach, szczególnie lekkiej atletyce. Andrzej Jarosz był świetnym organizatorem, miał 

swój duży udział w powstaniu stadionu sportowego, który oddano do użytku w Gdańsku Oruni w 

1972 roku. 

  Przez szereg lat był oddanym działaczem i członkiem Rady Wojewódzkiej Ludowe Zespoły 

Sportowe w Gdańsku. Pełnił funkcję inspektora ds. 

szkół rolniczych.  Jako doświadczony pedagog wspierał 

poczynania młodszych nauczycieli, dzielił się swoim 

doświadczeniem. Mając wyjątkowo pogodne 

usposobienie łamach wiele barier międzyludzkich. Z 

ramienia Rady Wojewódzkiej LZS  

w Gdańsku odpowiadał także za rozwój infrastruktury 

sportowej. Miał swój osobisty wkład  

w powstanie kilku hal sportowych na Wybrzeżu.  

  Często współorganizował liczne zawody 

sportowe różnego szczebla. Był wyjątkowo lubianym i 

szanowanym kolegom wśród kolejnych pokoleń 

trenerów, działaczy i sportowców Ludowych Zespołów 

Sportowych. Szczególnie dużo serca poświęcił  w 

rozwój sportu i bazy sportowej na terenie Miasta i 

Gminy Puck.  

 Swą długoletnią pracę zawodową i społeczną 

otrzymał liczne odznaczenia państwowe z Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski na czele. 

Wielokrotnie otrzymywał różne wyróżnienia 

resortowe w tym m.in: Odznakę Zasłużony Działacz LZS i Honorową Złotą  Odznakę LZS.  

Publikacją, która opisuje szeroką działalność sportową i społeczną kolegi Andrzeja jest książka 

pt: „50-lecie Klubu Sportowego LZS SOKÓŁ przy Technikum Melioracji Wodnych, obecnie Zespole 

Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego Gdańsk Orunia 1957-2007”.  

Andrzej Jarosz zmarł 25 lutego  2021 roku. Bieżący rok dla naszego Zrzeszenia jest rokiem 

wyjątkowego jubileuszu 75-lecia Ludowych Zespołów Sportowych. Osiągnięcia i dorobek 

pedagogiczny a także działalność społeczna kol. Andrzeja prezentowane będą m.in. na wystawie 

prezentującej 75-lecie LZS na Pomorzu, która wiosną zostanie otwarta na Hali Widowiskowo 

Sportowej im. Macieja Płażyńskiego w Luzinie a następnie w planowanym Muzeum Sportu 

Wiejskiego.  

 

Spoczywaj w pokoju!  

Zarząd i Rada Wojewódzka  

a także liczne grono współpracowników i sportowców  

z Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku 

 

  


