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Pomorze 

Ma 77 lat. W 1957 i 1958 r. bie-
gał na dystansach 1000 i 1500 
oraz rzucał oszczepem. Jed-
nak dłużej sportowcem nie zo-
stał, bowiem kontuzja prze-
kreśliła marzenia o medalach. 
Jest jednak ikoną Sportowych 
Związków Sportowych i Ludo-
wych Zespołów Sportowych 
na Pomorzu. Kto zacz? Wie-
sław Szczodrowski z Godzi-
szewa. 

W 1969 r. poślubił Halinę, jest 
ojcem Arkadiusza i Mariusza 
oraz szczęśliwym dziadkiem 
pięciorga wnucząt. Pracę roz-
począł jako agronom na terenie 
dawnej Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w Godziszewie i pełnił 
tę funkcję do 1972 r. W latach 
1972-1977 pracował jako z-ca 
przewodniczącego Rady Po-
wiatowej LZS na powiat tczew-
ski i inspektor sportu ds. gmin 
w powiecie. Od 1977 r. przez 4 
lata był prezesem Zarządu 
Spółdzielni Produkcyjnej w Go-
dziszewie z siedzibą w Gołę-
biewku. Następnie do 1983 
roku pracował w Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej „Ko-
operol” Zduny. W 1983 objął 
obowiązki z-cy dyrektora, kie-
rownika obiektów sportowych 
w tczewskim Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 
i pracował tam 2 lata, jednocze-
śnie krzewił kulturę fizyczną 

w kołach LZS w powiecie 
i na Kociewiu. W połowie lat 
70-tych drużyna piłkarska LZS 
Wiosna Turze - Godziszewo 
złożona z zawodników z oko-
licznych wsi, w której grało aż 
sześciu Baranowskich wywal-
czyła awans do ligi okręgowej. 
Wiosnę Godziszewo do ligi 
okręgowej wprowadził trener 
Ryszard Kittowski. W marcu 
1985 za namową Wacława Za-
remby – długoletniego głów-
nego „sternika” wojewódzkich 
struktur LZS podjął pracę w RW 
LZS w Gdańsku. Zgodził się, 
jednak tylko na dwa lata… bo 
chciał wrócić do rolnictwa. Nie 
myślał, że owe dwa lata prze-
dłużą się do 34. Zmieniali się 
kolejni prezesi (Jerzy Schwarz, 
Franciszek Richert, Zbigniew 
Walczak, Józef Podgórski, Bog-
dan Dombrowski, Magdalena 
Kołodziejczak, a ostatnio Piotr 
Klecha), a Wiesław Szczodrow-
ski jako etatowy zastępca, prze-
wodniczący, sekretarz i prezes 
działał nieprzerwanie do 2019 
r. Mimo wielkich problemów 
natury technicznej (dojazdy 
na wiele imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych 
– to nieskończone przesiadki 
PKS i PKP oraz autostop starał 
się docierać do najdalszych za-
kątków województwa.  

Przygotowywał plany, do-
kumentację, sprawozdania 
z zawodów, regulaminy, komu-
nikaty z zawodów, prelimina-
rze imprez itd. Wszystko pisał 
ręcznie i następnie wielokrot-
nie przepisywał na maszynie 
ręcznej. Mrówcza praca niejed-
nokrotnie była niewidoczna, 
ale bez niej nie można byłoby 

pracować. Nie było telefonów 
komórkowych, faxów, e-maili 
itd… a praca „szła” i sportowcy 
„Zielonego Bractwa” spod 
znaku LZS startowali i zdoby-
wali liczne laury na imprezach 
rangi krajowej i międzynarodo-
wej. W czasie przemian poli-
tyczno-ustrojowych stanął 
do działań aby „obronić” ludo-
wość, którą zaczęto kwestiono-
wać wraz z nastaniem demo-
kracji…  

Udało się obronić LZS, które 
nadal są nośnikiem sportu 
i mają wielką kulturotwórczą 
rolę zwłaszcza w niewielkich 
miejscowościach. A co sam 
nasz bohater uważa za najważ-
niejsze z zamierzeń, które 
udało mu się zrealizować pod-

czas kilkudziesięcioletniej dzia-
łalności? 

- Cieszę z tego, że w warun-
kach transformacji ustrojowej 
w latach 1989-93 udało się 
dzięki zaangażowaniu wielkiej 
rzeszy działaczy społecznych 
wsi i małych miasteczek prze-
prowadzić bezpiecznie działal-
ność Zrzeszenia LZS na terenie 
naszego województwa - mówi 
Wiesław Szczodrowski. - 
Dumny też jestem, że udało się 
zainicjować i zorganizować 
Wielki Turniej Gmin i Rodzin 
Wiejskich na terenie woje-
wództwa w blokach sportowo-
rekreacyjnym, kulturalnym 
oraz rolniczym w latach 90-
tych ub. stulecia oraz kontynu-
ować wielką imprezę tury-

styczno-krajoznawczą woje-
wództw „Ogólnopolski Zlot Tu-
rystów Wiejskich” na Wester-
platte z udziałem działaczy 
WKTW przy RW LZS w Gdań-
sku. Udało się też zainicjować 
i przez kilka lat organizować 
Wojewódzki Turniej Tenisa 
Stołowego o „Puchar Mistrza - 
Olimpijczyka Andrzeja Gru-
bby” w Starogardzie Gdańskim. 
A w Tczewie udało się zorgani-
zować od podstaw Gminny 
Klub Sportowy Spartan, a póź-
niej nim kierować, z sekcjami 
piłki ręcznej kobiet (w Liceum 
Ekonomicznym), piłki nożnej, 
podnoszenia ciężarów, sza-
chów oraz lekkoatletyki. Klub 
wspierały wówczas: PPS 
Ogrodnicze Malinowo, Instytut 

Sadownictwa w Miłobądzu, 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
i Gminna Spółdzielnia Samopo-
moc Chłopska oraz Zakład Pro-
dukcji Napraw Mechaniczno - 
Rolniczych przy współpracy 
z Urzędem Gminy w Tczewie. 
Brat Erwin pomógł mi wprowa-
dzić drużynę LZS Wiosna Go-
dziszewo - Turze do ligi okręgo-
wej GOZPN w Gdańsku. Cieszę 
się też, że zainicjowałem i przez 
kilka lat organizowałem woje-
wódzką imprezę edukacyjno - 
sportową „Od Przedszkolaka 
do Olimpijczyka” uczącą nawy-
ków uprawiania sportu i aktyw-
ności ruchowej najmłodsze po-
kolenie Pomorzan. No i wresz-
cie jestem dumny, że mogłem 
wziąć udział w przekształce-
niach na niwie kultury fizycz-
nej i sportu, m.in. Sejmowym 
Forum ds. przekształcania 
w KF i sporcie w Warszawie, 
zwołać Kongres Sportu Ludo-
wego w Cetniewie oraz zorga-
nizować Kongres Kultury Fi-
zycznej i Sportu w Warszawie 
(lata 1989-1993) z udziałem de-
legatów AZS, TKKF, Sportu Lu-
dowego, SKS, trenerów i insty-
tucji sportu, Związków Zawo-
dowych NSZZ „Solidarność” 
i OPZZ, przedstawicieli Sejmu 
RP oraz kościoła katolickiego. 

A co mogło potoczyć się ina-
czej?  

- Trochę szkoda, że nie 
udało mi się rozwinąć kariery 
sportowej, ale najważniejsze 
czego mi się nie udało zrobić, to 
spotkać w życiu swego ojca, 
który zginął zamordowany 
w hitlerowskim obozie koncen-
tracyjnym w Mauthausen tuż 
po moim urodzeniu.

Pomorski filar Zielonego Bractwa

Wiesław Szczodrowski to jeden z symboli obchodzącego w tym roku 75-lecia LZS
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Zbignie Brucki 
sport@prasa.gda.pl
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