Seminarium:

„Sport a zmiana społeczna na polskiej wsi 1946-2016”
Warszawa, 7 grudnia 2016 roku (środa)
Pałac Staszica – Sala im. Marii Curie-Skłodowskiej (piętro I)
W roku 2016 mija 70. rocznica powołania do istnienia Ludowych Zespołów Sportowych – organizacji
która „usportowiła” polską wieś, przetrwała transformację ustrojową (obronną ręką wyszła z kryzysu
dotykającego większość instytucji o genezie peerelowskiej) i pozostaje dziś jedną z największych (ponad
8 300 jednostek organizacyjnych), najliczniejszych (ok. 270 tys. członków) i co najważniejsze regularnie
działających federacji organizacji pozarządowych w Polsce. Z racji trwałego zakorzenienia i
powszechnego występowania małe kluby sportowe traktować należy jako aktora zmian społecznych,
zdolnego – jak dowodzą badania – odgrywać ważną rolę w sferze kulturalnej, wychowawczej,
aktywizacyjnej i integracyjnej. Mimo to, po 1989 roku, działalność tego typu organizacji, jak również
zagadnienie prorozwojowych implikacji kultury fizycznej nie zostały włączone do refleksji naukowej nad
przeobrażeniami polskiej wsi. W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN postanowiono uzupełnić tę
lukę, organizując interdyscyplinarne seminarium z udziałem badaczy oraz przedstawicieli instytucji
działających na rzecz popularyzacji kultury fizycznej poza miastem oraz rozwoju obszarów wiejskich.
Rozważania ukierunkowane będą na: (1) przybliżenie tych aspektów działalności sportowej, w których
odbicie znajdowały i nadal znajdują procesy kształtujące społeczno-kulturowe oblicze obszarów
rustykalnych; (2) odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wykorzystać potencjał drzemiący w sporcie i
organizacjach sportowych dla rozwoju obszarów wiejskich oraz (3) wskazanie innowacyjnych metod
promocji kultury fizycznej na obszarach wiejskich, w tym możliwych do wdrożenia dzięki ministerialnym
programom wsparcia sportu dla wszystkich.
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Krajowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe
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11:00 – 11:10

Otwarcie seminarium (dr hab. Monika Stanny – dyrektor IRWiR PAN,
dr Władysław Kosiniak-Kamysz – przewodniczący KZ LZS, Krzysztof
Podhajski – prezes EFRWP)

11:30 – 11:50

dr Rafał Szubert , Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Determinanty trwałego zakorzenienia organizacji sportowych na polskiej
wsi

11:10 – 11:30

dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy, Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie
LZS w czasach transformacji – jak przezwyciężono kryzys lat 90?

11:50 – 12:10

Marek Mazur, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Ogólnopolskie inicjatywy, stan obecny i problemy w bieżącej działalności
Zrzeszenia LZS

12:10 – 12:30

Agnieszka Żeglińska, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej
Program „Leśna Akademia Sportu” jako przykład innowacyjnej metody
promocji kultury fizycznej z udziałem szkół wiejskich

12:30 – 12:50

dr Konrad Burdyka, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Prorozwojowe strategie działania wiejskich klubów sportowych a
przeobrażenia polskiej wsi

12:50 – 13:20
13:30

Dyskusja i podsumowanie seminarium
Lunch

