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Działalność Wojewódzkiej Federacji Sportu 

w Łodzi w latach 1973–1990

Streszczenie

Wojewódzka Federacja Sportu (dalej: WFS) w  Łodzi została utworzona 10 września 
1973 r. przez 20 przedstawicieli klubów sportowych województwa łódzkiego. Terenem dzia-
łania WFS w Łodzi było województwo łódzkie, a w latach 1975–1977 także województwo 
piotrkowskie, sieradzkie i skierniewickie. W skład Federacji wchodziły kluby sportowe pro-
wadzące działalność w zakresie sportu kwali'kowanego i okręgowe związki sportowe (dalej: 
OZS). Liczba zrzeszonych OZS ulegała zmianom, w 1990 r. WFS w Łodzi zrzeszała 24 OZS. 

Głównym zadaniem Federacji był rozwój sportu kwali'kowanego w  województwie 
łódzkim. Dążąc do jego realizacji, współpracowała z  OZS i  organizacjami sportowymi, 
prowadziła szkolenie sportowe oraz przygotowała reprezentację województwa łódzkiego 
do igrzysk olimpijskich oraz ogólnopolskich spartakiad młodzieży. 

Głównym powodem występujących niedomagań były kłopoty związanych z zabezpie-
czeniem środków 'nansowych. Stały się one główną przyczyną likwidacji WFS w Łodzi 
w dniu 27 lipca 1990 r.

Słowa kluczowe: Wojewódzka Federacja Sportu, Łódź, sport

Kryzys polityczny w  Polsce w  1970 r. wymusił na władzach państwowych 
działania zmierzające do utworzenia nowego programu politycznego, społecz-
no-gospodarczo i  kulturalnego. Poddana krytyce kultura 'zyczna doczekała się 
działań naprawczych. Sformułowane w 1971 r. przez Biuro Polityczne (dalej: BP) 
PZPR kryteria naprawy funkcjonowania instytucji sportowych oraz wytyczne BP 
PZPR z dnia 16 stycznia 1973 r. „W sprawie programu rozwoju kultury 'zycznej” 
wraz z Uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1973 r. były fundamentem 
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powołania charakterystycznej dla dekady Edwarda Gierka instytucji kierującej 
sportem wyczynowym – Polskiej Federacji Sportu (dalej: PFS)1. 

Równocześnie podjęto działania powołujące na terenie województw Woje-
wódzkie Federacje Sportu (dalej: WFS), które przejęły większość zadań Woje-
wódzkich Komitetów Kultury Fizycznej Urzędów Wojewódzkich w  dziedzinie 
sportu wyczynowego. 

Funkcjonująca do 1979 r. PFS odpowiedzialna była za przygotowanie repre-
zentacji Polski do igrzysk olimpijskich, wysokiej rangi zawodów międzynarodo-
wych oraz doskonalenie kadr szkoleniowców2. Na szczeblu centralnym w jej skład 
weszły Polskie Związki Sportowe i WFS, natomiast na szczeblu wojewódzkim klu-
by i okręgowe związki sportowe, jako tzw. sekcje sportowe3. 

Na temat działalności Wojewódzkiej Federacji Sportu w Łodzi brak jest publi-
kacji. Zainteresowanie łódzką kulturą �zyczną oraz chęć przedstawienia uwarun-
kowań prawnych i organizacyjnych działalności Wojewódzkiej Federacji Sportu 
w Łodzi były podstawą podjęcia przez autora tego zagadnienia. 

W poszukiwaniu źródeł autor dokonał kwerendy w archiwach: państwowym 
oraz zakładowych. Najwartościowsze materiały znajdują się w zasobach Archiwum 
Państwowym w Łodzi, Archiwum Łódzkiej Federacji Sportu, Archiwum Zakłado-
wym Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi. 
Cennym uzupełnieniem zbiorów archiwalnych okazała się kwerenda prasy sporto-
wej – „Przeglądu Sportowego” i „Sportu”, prasy lokalnej – „Dziennika Łódzkiego”, 
„Expressu Ilustrowanego”, „Dziennika Popularnego” i „Głosu Robotniczego” oraz 
wspomnienia działaczy WFS w Łodzi. Zakres chronologicznym pracy obejmuje 
lata 1973–1990, terytorialny – województwo łódzkiego, a latach 1975–1977 także 
województwo piotrkowskie, sieradzkie i skierniewickie. 

Realizując wytyczne Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i  Turysty-
ki w  sprawie reorganizacji sportu kwali�kowanego, w  dniu 10 września 1973 r. 
w Łodzi 20 przedstawicieli klubów sportowych podpisało deklarację założycielską 
Wojewódzkiej Federacji Sportu w Łodzi4, wybranemu Zarządowi przewodniczył 
Wojciech Skupieński5. 

1 Zob. L. Szymański, Kultura �zyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej 1944–1989, AWF Wro-
cław 2004, s. 143–144, 169.

2 Zob. L. Gondek, Kultura �zyczna w Polsce 1944–1984. AWF Gdańsk 1990, s. 72; „Dziennik Łódz-
ki” 1973, nr 195, s. 2.

3 Zob. A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą �zyczną w Polsce w latach 1944–2001, Rzeszów 2005, s. 110.
4 Archiwum Zakładowe Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (AZUWŁ), Urząd Miasta Łodzi (UMŁ), 

Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki ( WKFSiT), sygn. 188/25, Wojewódzka Federacja 
Sportu w Łodzi za okres 1973–1991 rok, k. 15, Deklaracja założycielska. Deklarację założycielską 
podpisały z terenu m. Łodzi: KS „Anilana”, KS „Budowlani”, ChKS „Komunalni”, KS „Gwardia”, 
KS „Społem”, KS „Włókniarz”, Ł.K.S., Rudzki Klub Sportowy, RTS „Widzew”, RKS „Resursa”, SKS 
„Start”, WKS „Orzeł”, Miejski Klub Tenisowy oraz GKS „Piotrcovnia” i ZKS „Concordia” Piotr-
ków, MRKS „Włókniarz” Pabianice, KS „Boruta” Zgierz, RKS „Lechia” Tomaszów, SKS „Start” 
Wieluń, KS „Włókniarz” Zelów. „Express Ilustrowany1973, nr 214, s. 7.

5 AZUWŁ, UMŁ, WKFSiT, sygn. 188/25, Wojewódzka Federacja Sportu w Łodzi za okres 1973–1991 
rok, k. 17, Zarząd Wojewódzkiej Federacji Sportu w Łodzi; „Przegląd Sportowy” 1973, nr 164, s. 2.
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Przyjęty statut w sposób lapidarny określał cel działania WFS, którym był 
„rozwój sportu kwali�kowanego na terenie województwa”. Podstawowa działal-
ność sportowa koncentrowała się w  sfederowanych klubach, Federacja pełniła 
nadzór nad ich działalnością. Cele WFS realizowała swoje przez: zrzeszanie sto-
warzyszeń działających w  zakresie sportu kwali�kowanego, czuwanie nad za-
chowaniem należytego poziomu moralnego zawodnika, trenera i działaczy, spra-
wowanie opieki nad członkami Wojewódzkiej Federacji Sportu, kontroli nad 
przestrzeganiem przez nich statutu oraz przepisów i  zasad uprawiania sportu 
kwali�kowanego, organizowanie doszkalania trenerów, instruktorów i zawodni-
ków oraz szkolenie i doskonalenie sędziów, ustalenie zasad organizacji zawodów 
poszczególnych klas dla szczebla wojewódzkiego, współdziałanie w organizowa-
niu imprez i  szkolenia sportowego, przygotowanie reprezentacji województwa 
do udziału w rozgrywkach szczebla centralnego, wykonywanie zadań zleconych 
przez PFS, podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji zadań 
statutowych.

Reforma administracji terenowej z dnia 1 czerwca 1975 r. wymusiła reorga-
nizację struktur organizacyjnych sportu kwali�kowanego, którą przeprowadzono 
w dwóch etapach6. W pierwszym WFS w Łodzi miała charakter międzywojewódz-
ki7. Do 1977 r. poza województwem miejskim łódzkim swym działaniem obejmo-
wała poprzez delegatury teren województw: piotrkowskiego, sieradzkiego i skier-
niewickiego. Pracami delegatur kierowali w  województwie: piotrkowskim – Jan 
Michalak, sieradzkim – Wiesław Nowak, skierniewickim – Mirosław Chinowski8, 
podlegający bezpośrednio przewodniczącemu WFS w Łodzi.

W drugim etapie powołanie WFS w nowo powstałych województwach: piotr-
kowskim, sieradzkim i skierniewickim w połowie 1976 r.9 W lipcu 1976 r. zakoń-
czono 3-letni okres funkcjonowania WFS w  Łodzi jako organizacji regionalnej, 
ograniczając działalność do terenu województwa miejskiego łódzkiego10.

6 „Express Ilustrowany” 1975, nr 164, s. 7.
7 „Express Ilustrowany” 1975, nr 125, s. 7.
8 AZUWŁ, UMŁ, WKFSiT, sygn. 188/25, Wojewódzka Federacja Sportu w Łodzi za okres 1973–

1991 rok, k.66, Protokół nr 11 z kontroli przeprowadzonej przez instruktora wojewódzkiego Barbarę 
Kiełbik na podstawie upoważnienia Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miasta Łodzi Nr 34/76 
z dnia 14 czerwca 1976 r.

9 Archiwum Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi (AMSTŁ), Ocena sportu, kultury %zycznej i tury-
styki w województwie piotrkowskim oraz kierunki rozwoju do 1990 roku. Wrzesień 1978 rok, s. 9; 
K. Wodecki, „Wybrane uwarunkowania rozwoju sportu w  województwie piotrkowskim w  latach 
1975–1998 w świetle prasy regionalnej”, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Często-
chowie Kultura Fizyczna” 2011, z. 10, s. 61; A. Płomiński, „Działalność Wojewódzkiej Federacji 
Sportu w Sieradzu w latach 1976–1991. „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Często-
chowie Kultura Fizyczna”, 2012 z. XI, s. 69; Express Ilustrowany” 1973, nr 164, s. 7.

10 Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ), Rada Narodowa miasta Łodzi (RNmŁ), sygn. 251, Komi-
sja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Narodowej Miasta Łodzi- protoko-
ły posiedzeń, k. 202, Informacja o działalności Wojewódzkiej Federacji Sportu w Łodzi w latach 
1974–1975.
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Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 r. nie ominęły wojewódzkich federa-
cji sportu. Wstrzymanie �nansowania organizacji społecznych z budżetu państwa 
wymuszało od 1990 r. przekształcanie WFS w biura lub stowarzyszenia związków 
sportowych. Nowe i  dotychczas funkcjonujące organizacje kultury �zycznej co 
prawda uwolniono od biurokratycznej wszechwładzy państwa oraz tzw. nomen-
klatury stanowisk11, lecz pozbawione �nansowej opieki państwa i zakładów pracy 
w krótkim czasie ulegały likwidacji.

Zagrożenia dla działalności WFS w  Łodzi zauważalne były już pod koniec 
1989 r., najpoważniejszym było zaprzestanie dotowania działalności WFS przez 
władze państwowe12. Podejmowane działania nie przynosiły oczekiwanych wyni-
ków. Coraz częściej tematem narad było zaprzestanie działalności przez Federa-
cję w Łodzi13. Wniosek o zaprzestaniu działalności przez Wojewódzką Federację 
Sportu w  Łodzi został postawiony i  zaaprobowany przez Nadzwyczajne Walne 
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Wojewódzkiej Federacji Sportu w  Łodzi 
w dniu 27 lipca 1990 r.14  Likwidację Federacji powierzono Donatowi Budzyńskie-
mu15. Ostatecznie decyzją nr 57 z dnia 19 września 1991 r. WFS w Łodzi została 
wykreślona z rejestru stowarzyszeń kultury �zycznej ich związków Wydziału In-
frastruktury Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi16.

 Władzami Federacji były: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. 
Walne Zebranie wybierało Zarząd i  Komisję Rewizyjną. Pierwszym prezesem 
został Wojeciech Skupieński, 13-osobowy Zarząd uzupełniali: wiceprezes Stani-
sław Bobrowski, członkowie: Arnold Borowik, Leon Chruściński, Józef Głażew-
ski, Zdzisław Głowacki, Janusz Król, Henryk Kuński, Edward Opalski, Zbigniew 
Tomkowski, Zdzisław Wardziński i Wacław Zatka. Do 5-osobowej Komisji Re-
wizyjnej WFS w Łodzi wybrano: Romana Frątczaka (przewodniczący), Ryszar-
da Leśniewskiego (z-ca przewodniczącego), Franciszka Rolnika (sekretarz) oraz 

11 Zob. L. Jaczynowski, J. Żyśko, Przekształcenia w systemie organizacyjnym kultury �zycznej w Pol-
sce w dobie transformacji ustrojowej, cz. I „Kultura Fizyczna” 1994, nr 11–12, s. 13. 

12 Archiwum Łódzkiej Federacji Sportu (AŁFS), sygn. Spotkania z pracownikami, k. brak, Protokół 
z posiedzenia Zarządu WFS odbytego w dniu 30.11.1989 r.; Protokół z zebrania z pracownikami 
WFS w dniu 1XII 1989 r.

13 AŁFS, sygn. Spotkania z pracownikami, k. brak, Protokół z posiedzenia Zarządu WFS z dn. 21.XII 
1989 r.; Protokół z posiedzenia Zarządu WFS odbytego w dniu 21VI 1990 r.

14 AZUWŁ, UMŁ,WKFSiT, sygn. 188/25, Wojewódzka Federacja Sportu w Łodzi za okres 1973–
1991 rok, k. 386, Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wojewódzkiej Federacji 
Sportu w Łodzi, odbytego dnia 27 lipca 1990 r. w godz. 1615–1930 w Sali konferencyjnej Klubu Spor-
towego „Włókniarz” przy ul. Mickiewicza 12, s. 4; „Express Ilustrowany” 1990, nr 137, s. 6.

15 Relacja ustna Donata Budzyńskiego, wieloletniego prezesa Okręgowego Związku Kolarskiego 
w Łodzi, Wiceprezesa Polskiego Związku Kolarskiego, członka Prezydium WFS w Łodzi, honoro-
wego Prezesem Łódzkiej Federacji Sportu, honorowego Prezesem Młodzieżowego Klubu Sporto-
wego „Metalowiec” w Łodzi, z dn. 23.04.2015 r.

16 AZUWŁ, UMŁ, WKFSiT, sygn. 188/25, Wojewódzka Federacja Sportu w Łodzi za okres 1973–
1991 rok, k. 393, Decyzja 57.
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członków: Jarosława Berezę i Jerzego Rumińskiego17. W kolejnych latach funkcję 
prezesa WFS w Łodzi pełnili: Józef Mikołajczyk (1975–1979)18 i Henryk Grenda 
(1979–1990)19.

Urzędującymi byli: prezes i wiceprezesi, którym podporządkowane było Biuro 
WFS i delegatury wojewódzkie. Biuro mieściło się na Placu Komuny Paryskiej 5, 
stanowiło aparat wykonawczy Zarządu WFS w Łodzi. Jego pracownicy stanowili 
etatowy aparat Federacji. W 1975 r. zatrudnionych było 66 osób (50 na pełnych 
etatach), w tym w biurze WFS w Łodzi 57 osób (46 na pełnym etacie), w delegatu-
rach – 9 osób (4 na pełnym etacie)20. Stan zatrudnienie w WFS ulegał zmniejsze-
niu, w 1982 r. zatrudniano 50 pracowników (33 pełnozatrudnionych)21, w 1986 r. 
już tylko 35 osób (27 na etatach), a w 1990 r. 30 pracowników (23 na etatach)22. 

W  skład Federacji jako komórki wewnątrzorganizacyjne wchodziły sekcje 
sportowe WFS, które organizowały rozgrywki na szczeblu okręgu oraz współdzia-
łają z PZS organizowały zawody na szczeblu centralnym.

W 1975 r. WFS w Łodzi zrzeszała 25 sekcji sportowych23 z 679 działaczami 
i 2177 sędziami (w tym 66 klasy międzynarodowej). W kolejnych latach odczu-
walny był brak nowych, szczególnie młodych działaczy. W 1974 r. WFS w Łodzi 
zrzeszała 39 klubów sportowych (17 z terenu m. Łodzi, 22 z województwa łódzkie-
go). W latach 1975–1977 wszystkie sfederowane kluby sportowe z województwa 
miejskiego łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego. 

W  1975 r. we wszystkich klubach sportowych funkcjonowały 344 sekcje, 
w klubach sfederowanych – 225 sekcji sportowych. Sfederowane kluby zrzeszały 
13 639 członków (na terenie m. Łodzi – 5819, w województwie łódzkim – 7820 
członków). W zajęciach treningowych uczestniczyło 10 951 zawodników (na te-
renie m. Łodzi – 5211, w woj. łódzkim – 5740 zawodników). Kadrę szkoleniową 

17 Tamże, k. 17, Zarząd Wojewódzkiej Federacji Sportu w Łodzi; „Express Ilustrowany” 1973, nr 211, 
s. 11.

18 AMSTŁ, Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Federacji Sportu w Łodzi w latach 1974–1977. 
s. 23–25; Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Federacji Sportu w Łodzi w latach 1978–1984, 
Łódź, grudzień 1985, s. 34–36; „Expres Ilustrowany” 1975, nr 214, s. 7.

19 Tamżę, Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Federacji Sportu w Łodzi w latach 1978–1984, 
Łódź, grudzień 1985, s. 34–36; AŁFS, sygn. Spotkania z pracownikami, k. brak, Sprawozdanie 
z działalności w latach 1986–1989, s. 1; „Dziennik Popularny” 1977, nr 288, s. 2.

20 APŁ, RNmŁ, sygn. 251, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Naro-
dowej Miasta Łodzi- protokoły posiedzeń, k. 202–236, Informacja o działalności Wojewódzkiej 
Federacji Sportu w Łodzi w latach 1974–1975.

21 Tamże, sygn. 269, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Narodowej 
Miasta Łodzi- protokoły posiedzeń 18 II-17 VI 1982, k. 45, Protokół Nr 2/III/82 z posiedzenia 
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Narodowej Miasta Łodzi odbytego 
w dniu 25 marca 1982 r. w Sali posiedzeń przy ul. Piotrkowskiej 104.

22 AŁFS, Sprawozdanie z działalności w latach 1986–1989. s. 4.
23 Były to sekcje boksu, brydża sportowego, gimnastyki, hokeja na lodzie, hokeja na trawie, jeździec-

twa, judo, kolarstwa, koszykówki, lekkiej atletyki, łucznictwa, łyżwiarstwa #gurowego, łyżwiar-
stwa szybkiego, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, pływania, podnoszenia ciężarów, rugby, 
strzelectwa sportowego, szachów, szermierki, tenisa, tenisa stołowego i zapasów.
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w klubach sfederowanych stanowiło 144 trenerów (na terenie m. Łodzi – 122, na 
terenie woj. łódzkiego – 32) i  351 instruktorów (na terenie m. Łodzi – 193, na 
terenie woj. łódzkiego – 158). Ogółem kluby sfederowane zatrudniały 1089 pra-
cowników, większość w województwie miejskim łódzkim (831, w  tym pełnoza-
trudnionych 420 pracowników)24.

W 1975 r. w nowych strukturach administracyjnych łódzka Federacja zrze-
szała 44 sfederowane kluby sportowe, najwięcej z terenu województwa miejskiego 
łódzkiego (26 klubów sportowych)25. Pozostałe województwa posiadały łącznie 
18 sfederowanych klubów sportowych (w województwie: piotrkowskim – 1126, sie-
radzkim – 327, skierniewickim – 4 kluby sportowe28). Poza strukturami Federacji 
pozostawało nadal 49 klubów sportowych29. 

 Od lipca 1977 r. WFS w Łodzi zrzeszała okręgowe związki i kluby sporto-
we tylko z terenu województwa miejskiego łódzkiego. Do 1990 r. występowały nie-
znaczne wahania liczby zrzeszonych okręgowych związków sportowych30. W la-
tach 1977–1978 do Federacji w Łodzi należało 25 OZS i 36 klubów sportowych31. 
Po 1981 r. nastąpił spadek liczby OZS w  WFS w  Łodzi32, najmniej, bo tylko 

24 APŁ, RNmŁ, sygn. 251, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Naro-
dowej Miasta Łodzi- protokoły posiedzeń, k. 202–236, Informacja o działalności Wojewódzkiej 
Federacji Sportu w Łodzi w latach 1974–1975. 

25 Były to: KS „Anilana”, KS „Boruta” Zgierz, KS „Budowlani”, MKS „Elta”, KS „Gwardia”, CWKS 
„Komunalni”, Łódzki Klub Sportowy, ZKS „Metalowiec”, Miejski Klub Tenisowy, WKS „Orzeł”, 
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów, LKS „Pawlikowiczanka”, ZKS „Remo” Głowno, RKS „Resur-
sa”, Rudzki Klub Sportowy, KS „Społem”, SKS „Start”, KS „Tęcza”, KS „Tramwajarz”, RTS „Widzew”, 
KS „Włókniarz” Aleksandrów, KS „Włókniarz” Łódź, MRKS „Włókniarz” Pabianice, ZKS „Włók-
niarz” Zgierz, MKS „Zjednoczeni” Pabianice, LKS „Żdzary” Ksawerów.

26 Były to: LKS Bełchatów, Bogusławski Klub Jeździecki, RKS „Czarni” Radomsko, ZKS „Concordia” 
Piotrków, RKS „Lechia” Tomaszów, LKS „Opocznianka” Opoczno, KS „Pilica” Tomaszów, GKS 
„Piotrcovia” Piotrków, MRKS „Stal” Radmosko, SKS „Start” Piotrków, ZKS „Włókniarz” Zelów.

27 Były to: LKS „Piast” Sieradz, MRKS „Pogoń” Zduńska Wola, Wieluński Klub Sportowy.
28 Były to: KS „Bzura” Chodaków, SKS „Orkan” Sochaczew, LKS Teresin, KS „Żyrardowianka” Ży-

rardów.
29 APŁ, RNmŁ, sygn. 251, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Naro-

dowej Miasta Łodzi- protokoły posiedzeń, k. 202–236, Informacja o działalności Wojewódzkiej Fe-
deracji Sportu w Łodzi w latach 1974–1975. s. 7. Najwięcej niesfederowanych klubów sportowych 
posiadało województwo piotrkowskie -16, sieradzkie – 14, skierniewickie -10 i miejskie łódzkie 
– 9 klubów sportowych.

30 W  latach 1978–1984 uległ likwidacji Okręgowy Związek (dalej: OZ) Rugby i  OZ Łyżwiarstwa 
Szybkiego. Po 1981 roku osobowość prawną uzyskiwały OZS: OZ Kolarski (1981 r.), OZ Piłki 
Nożnej (1983 r.), OZ Łuczniczy (1984 r.) i OZ Piłki Siatkowej (1984 r.). W 1983 roku powstał 
OZ Badmintona.

31 W grudniu 1977 roku w skład WFS w Łodzi wchodziły: OZ Bokserski, OZ Brydża Sportowego, 
OZ Gimnastyczny, OZ Hokeja na Lodzie, OZ Hokeja na Trawie, OZ Jeździecki, OZ Kolarski, 
OZ Koszykówki, OZ Łuczniczy, OZ Łyżwiarstwa Szybkiego, OZ Piłki Nożnej, OZ Piłki Ręcznej, 
OZ Piłki Siatkowej, OZ Podnoszenia Ciężarów, OZ Rugby, OZ Strzelectwa Sportowego, OZ Sza-
chowy, OZ Szermierczy, OZ Tenisa Stołowego, OZ Tenisowy, OZ Zapasów.

32 APŁ, RNmŁ, sygn. 269, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Naro-
dowej Miasta Łodzi- protokoły posiedzeń 18 II-17 VI 1982, k. 45, Protokół Nr 2/III/82 z posie-
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20  okręgowych związków, zrzeszonych w  latach 1984–198533. Po 1986 r. liczba 
OZS w szeregach Federacji w Łodzi wzrosła do 24, nie uległa zmianie do jej likwi-
dacji w 1990 r. 

Głównym celem WFS w Łodzi był rozwój sportu kwali�kowanego. Dążąc do 
niego Federacja opracowywała programy na poszczególne lata, które były oparte 
na wytycznych i programach ustalonych przez łódzki aktyw PZPR34. Współpracu-
jąc z PFS i Sekcjami Sportowymi, WFS opracowała program rozwoju sportu kwali-
�kowanego w Łodzi i województwie łódzkim na lata 1974–1990. Zmody�kowany 
po reformie administracyjnej w  1976 r. został poddany ponownej ocenie przez 
kierownictwo łódzkiej instancji partyjnej oraz PFS35.

Zgodnie z  przyjętym modelem organizacyjnym sekcje sportowe podzie-
lono na trzy kategorie36 uwzględniające potencjał sportowy, posiadaną bazę 
sportową, kadrę szkoleniową i  zawodniczą oraz tradycje środowiska lokal-
nego37. W  1974 r. w  województwie łódzkim działały: 32 sekcje – I  stopnia, 
54 sekcje – II stopnia i 234 sekcje – III stopnia. Każdemu klubowi sportowemu 
i  dyscyplinie sportowej wyznaczono zadania ujęte w „Zadaniach w  zakresie 
rozwoju kultury fizycznej na terenie m. Łodzi w latach 1974–1990” oraz „Za-
daniach w zakresie rozwoju kultury fizycznej na terenie województwa łódzkie-
go w latach 1974–1990”38.

Po reformie administracji (1975 r.) w  nowo utworzonych województwach 
opracowano plany rozwoju sportu kwali�kowanego, zakładały one rozwój kolar-
stwa, zapasów, koszykówki, piłki siatkowej, ręcznej i nożnej, hokeja na lodzie i ły-
żwiarstwa �gurowego. Dążono do utrzymania wysokiego poziomu w pozostałych 
dyscyplinach sportu, zwieszenie liczby pierwszo- i drugoligowych zespołów oraz 
liczby zawodników w klasach: mistrzowskiej i pierwszej.

dzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Narodowej Miasta Łodzi 
odbytego w dniu 25 marca 1982 r. w Sali posiedzeń przy ul. Piotrkowskiej 104.

33 AMSTŁ, Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Federacji Sportu w Łodzi w latach 1978–1984. 
Łódź, grudzień 1985, s. 34.

34 „Dziennik Łódzki” 1974, nr 45, s. 2; Express Ilustrowany” 1974, nr 46, s. 7; 1976, nr 117, s. 7; 
„Przegląd Sportowy” 1976, nr 6, s. 2; „Dziennik Popularny” 1977, nr 288, s. 2; „Dziennik Łódzki” 
10.04.1987, nr 85, s. 2.

35 AMSTŁ, Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Federacji Sportu w Łodzi w latach 1974–1977. 
Łódź, grudzień 1977, s. 8–9.

36 Sekcje sportowe podzielono na: I stopnia- to sekcje reprezentujące światowy, europejski lub naj-
wyższy krajowy poziom sportowy, posiadające w swoich szeregach olimpijczyków i reprezentan-
tów kraju, działające w oparciu o dobrą bazę materialną, posiadające kwali�kowaną kadrę szkolącą 
i niezbędne doświadczenie organizacyjne, – II stopnia – to sekcje o dobrym poziomie krajowym, 
posiadające w swoich szeregach członków kadry narodowej juniorów i seniorów, stanowiące bez-
pośrednie zaplecze sekcji I stopnia i posiadające warunki do sukcesywnego przekształcania się 
w sekcje I stopnia; – III stopnia – to sekcje prowadzące szkolenie szczebla podstawowego na bazie 
szerokiej pracy z młodzieżą, ważne z punktu widzenia interesów środowiska, w którym działają. 
W obrębie tych sekcji odbywa się zasadnicza selekcja młodzieży

37 „Express Ilustrowany” 1973, nr 292, s. 7; „Dziennik Łódzki” 1973, nr 298, s. 8.
38 „Dziennik Łódzki” 1973, nr 297, s. 2.
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W  upowszechnianiu dyscyplin podstawowych: lekkiej atletyki, pływania, 
strzelectwa sportowego, kolarstwa, tenisa stołowego i wszystkich gier sportowych 
WFS współdziałała z  organizacjami sportowymi, w  szczególności ze  Szkolnym 
Związkiem Sportowym i Ludowymi Zespołami Sportowymi. 

Federację zobowiązano do nadzoru nad szkoleniem w sekcjach klubowych, 
szkoleń kadry trenersko-instruktorskiej i  sędziów oraz działalność klubowych 
grup specjalistycznych. Odrębnym zleconym zadaniem WFS było przygotowanie 
reprezentacji do Ogólnopolskich Spartakiad Młodzieży (dalej: OSM)39. 

W  1975 r. nie dopracowano planów pracy Federacji, kwartalne zaczęły 
funkcjonować od 1976 r. Ich realizacja nie budziła zastrzeżeń kontrolujących40. 
Podejmowane w kolejnych latach działania programujące rozwój sportu kwali�-
kowanego w województwie łódzkim powiązane były ściśle z wytycznymi najwyż-
szych instancji PZPR. W 1977 r. Uchwały Walnego Zgromadzenia WFS oparto 
na kwietniowych wytycznych BP KC PZPR, który zakładały podniesienie rangi 
sportu kwali�kowanego, określały zadania i  kierunki działania dla wszystkich 
ogniw sportu wyczynowego w oparciu o realizację wojewódzkiego programu. 

Obok dbałości o  przygotowanie reprezentantów Województwa Miejskiego 
Łódzkiego do Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (1980 r.) oraz wzrostu liczby łódz-
kich sportowców w reprezentacji narodowej, dążono do poprawy pozycji łódzkiej 
lekkiej atletyki, zwiększenie liczby działaczy sportowych, poprawy opieki lekar-
skiej nad ruchem sportowym, współpracy z zakładami pracy i organizacjami spo-
łecznymi oraz rozwoju specjalistycznej bazy sportowej. 

Ważnym elementem programu były działania nad kształtowaniem ideolo-
gicznym sportowców w klubach i OZS. Program realizowano do połowy 1980 r. 
Wydarzenia sierpnia 1980 r. miały ogromny wpływ na ruch sportowy. Zburzenie 
dotychczasowych struktur, zaprzestanie oddelegowywania przez zakłady pracy do 
działalności sportowej skomplikowały rozwój działalności klubowej, nastąpił spa-
dek zaangażowania społecznego działaczy sportowych. Sytuacja społeczno-gospo-
darcza zmusiła do uaktualnienia, a właściwie napisania nowego programu. Wpro-
wadzono dla czołowych zawodników system stypendialny41, ubezpieczenia rodzin 
zawodników, �nansowanie zatrudnienia szkoleniowców i  utrzymania obiektów 
sportowych z budżetu państwa. 

Mimo ograniczeń zorganizowano wiele imprez najwyższej rangi: mistrzostw 
Europy w zapasach w stylu wolnym42, III Samolotowe Mistrzostwa Europy w Ło-

39 APŁ, RNmŁ, sygn. 251, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Naro-
dowej Miasta Łodzi – protokoły posiedzeń, k. 202–236, Informacja o działalności Wojewódzkiej 
Federacji Sportu w Łodzi w latach 1974–1975.

40 AZUWŁ, UMŁ, WKFSiT, sygn. 188/25, Wojewódzka Federacja Sportu w Łodzi za okres 1973–
1991 rok, k.66, Protokół nr 11 z kontroli przeprowadzonej przez instruktora wojewódzkiego Barbarę 
Kiełbik na podstawie upoważnienia Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miasta Łodzi Nr 34/76 
z dnia 14 czerwca 1976 r.

41 „Głos Robotniczy” 1988, nr 62, s. 2.
42 „Przegląd Sportowy” 1980, nr 178, s. 3.
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dzi43, mistrzostwa Polski w: boksie44, lekkoatletyce45, zapasach46, judo47, łucznic-
twie48, tenisie49, łyżwiarstwie �gurowym50, tenisie stołowym51, zawody o „Wielką 
Nagrodę Łodzi” (zapasy)52, turniej o „Złotą Klingę”53, etapy Wyścigu Pokoju oraz 
wielokrotnie międzynarodowe zawody54.

Do 1989 r. konsekwentnie realizowano „Program rozwoju sportu kwali�ko-
wanego w województwie miejskim łódzkim do 1990 r.” ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na równomierny rozwój wszystkich dyscyplin sportowych, zwłaszcza 
tych które w ostatnim czasie wzbogaciły się o nową bazę sportową55.

Wojewódzkiej Federacji Sportu decyzjami władz powierzano nadzór nad 
dodatkowymi zadaniami. Łódzka Federacja odpowiedzialno była m. in. za przy-
gotowanie reprezentacji do ogólnopolskich spartakiad młodzieży. Działania WFS 
skupiły się głównie na organizowaniu obozów i  zgrupowań, w  których średnio 
uczestniczyło 1300 zawodników i  zawodniczek56. W  1977 r. WFS w  Łodzi była 
współorganizatorem V OSM57.

Od 1974 r. przy klubach sportowych funkcjonowały specjalistyczne grupy 
szkoleniowe, nadzorowane przez PZS i WFS. Grup skupiały utalentowane mło-
dzież z wybranych dyscyplinach sportowych. Na terenie WFS w Łodzi w 1974 r. 

43 „Głos Robotniczy” 1986, nr 157, s. 6.
44 „Dziennik Popularny” 1979, nr 60, s. 2; „Głos Robotniczy” 1989, nr 68, s. 6.
45 „Przegląd Sportowy” 1980, nr 139, s. 2.
46 „Przegląd Sportowy” 1975, nr 52, s. 5; 1987, nr 194, s. 5; „Dziennik Łódzki” 1975, nr 8, s. 2; 

„Dziennik Popularny” 1980, nr 216, s. 8.
47 „Express Ilustrowany” 1975, nr 71, s. 7; „Dziennik Łódzki” 1975, nr 79, s. 8.
48 „Dziennik Popularny” 1979, nr 182, s. 2.
49 „Dziennik Łódzki” 1982, nr 141, s. 5.
50 „Przegląd Sportowy” 1985, nr 8, s. 2.
51 „Przegląd Sportowy” 1987, nr 204, s. 1 i 2.
52 „Dziennik Łódzki” 1974, nr 169, s. 2; 1981, nr 152, s. 8; 1982, nr 152, s. 2; Express Ilustrowany” 

1975, nr 170, s. 7; „Dziennik Popularny” 1979, nr 154, s. 2; Przegląd Sportowy 1982, nr 26, s. 4; 
1987, nr 143, s. 6.

53 „Dziennik Popularny” 1980, nr 32, s. 8; „Dziennik Łódzki” 1981, nr 23, s. 8; 1986, nr 40, s. 8; 1987, 
nr 32, s. 8; 1988, nr 37, s. 6; 1989, nr 41, s. 2.

54 AZUWŁ, UMŁ, WKFSiT, sygn. 188/25, Wojewódzka Federacja Sportu w Łodzi za okres 1973–
1991 rok, k. 299, Sprawozdanie z  działalności Wojewódzkiej Federacji Sportu w  Łodzi w  latach 
1977–1984. Łódź, grudzień 1985; „Dziennik Łódzki” 1974, nr 270, s. 2; 1975, nr 12, s. 2; 1975, 
nr 67, s. 8; 1987, nr 163, s. 2; „Przegląd Sportowy” 1975, nr 125, s. 2; „Dziennik Popularny” 1977, 
nr 40, s. 2; 1979, nr 4, s. 2; 1980, nr 57, s. 2.

55 Były to: podnoszenie ciężarów, szermierka, lekko atletyka, gimnastyka i łucznictwo.
56 AZUW w Łodzi, UMŁ, WKFSiT, sygn. 188/25, Wojewódzka Federacja Sportu w Łodzi za okres 

1973–1991 rok, k. 205, Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych przez Wojewódzką Federację 
Sportu w Łodzi w roku 1984;Ocena udziału reprezentacji Wojewódzkiej Federacji Sportu w Łodzi 
w IV Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży 1975. Łódź, listopad 1975 r., tabela nr 1. „Dziennik 
Łódzki” 1975, nr 166, s. 2. 

57 V Spartakiada Młodzieży Łódź’77, Łódź–Piotrków Tryb.’77; „Dziennik Popularny” 1977, nr 134, 
s. 2; 1977, nr 174, s. 8.
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powołano 14 grup specjalistycznych58. Do 1976 r. liczba grup wzrosła do 2359, 
rok później liczebność grup uległa redukcji do 20 sekcji. Była konsekwencją 
odejścia zawodników z  województw: piotrkowskiego, sieradzkiego i  skiernie-
wickiego. W latach 1974–1977 liczba członków grup specjalistycznych wzrosła 
prawie dwukrotnie, w 20 grupach specjalistycznych uprawiano 8 dyscyplin spor-
towych60.

Środki �nansowe na działalność pochodziły z PFS. Podjęte działania przyno-
siły wymierne efekty, np. medalistami IV OSM w przeważającej większość byli za-
wodnicy grup specjalistycznych (w kolarstwie, pływaniu, zapasach, podnoszeniu 
ciężarów i lekkoatletyce).

Dużo uwagi WFS w Łodzi poświęcała rozwojowi kadry trenersko-instruk-
torskiej. Szkoleniem i  doszkalaniem zajmował się Dział Szkolenia Sportowe-
go, Sekcje Specjalistyczne WFS oraz OZS. Już w  latach 1974–1975 przepro-
wadziły one 7 kursów instruktorskich (202 osoby), 17 sędziowskich (409 oso-
bami), 12  kursokonferencji dla trenerów (413 uczestników) i  18 dla sędziów 
(870 osób)61. W kolejnych latach Federacja kontynuowała działalność szkolenio-
wą. W latach 1976–1978 zorganizowano 14 kursów instruktorskich (393 osoby). 
Na studiach zaocznych trenerskich swoje kwali�kacje podnosiło 28 instrukto-
rów62. W 1981  r. zorganizowano 4 kursy (37 osób), w  latach 1983–1984 prze-
szkolono już 341 osób. 

Podejmowane działania nie zaspakajały potrzeb. Sytuację pogarszał fakt od-
pływu wysokokwali�kowanych trenerów do szkolnictwa. Szkolenie w  klubach 
oparto na pracy półetatowej, która stanowiła 70% ogółu zatrudnionych 456 szko-
leniowców. 

Przeciwdziałając temu zjawisku, Federacja organizowała kursy instruktor-
skie. Jednak przepis zezwalające na zatrudnienie absolwentów kursów na najniż-
szej stawce (½ etatu) bez prawa awansu przez dwa lata nie zachęcały do pracy 

58 Były to grupy specjalistyczne: w kolarstwie przy SKS „Społem” w Łodzi, KS „Włókniarz” Łodzi, 
WKS „Orzeł” w Łodzi, LZS „Żdzary” w Żdżarach; w zapasach przy Łódzkim Klubie Sportowym, 
KS „Budowlani” w Łodzi, KS „Boruta” w Zgierzu, w lekkiej atletyce przy łódzkim Klubie Spor-
towym, Akademickim Zespole Sportowym w Łodzi, w boksie przy RTS „Widzew: w Łodzi, KS 
„Gwardii” w Łodzi, w pływaniu przy MKS „Trójka” w Łodzi, w podnoszeniu ciężarów przy WKS 
„Orzeł” w Łodzi i w jeździectwie przy Bogusławickim Klubie Jeździeckim. 

59 Były to: w zapasach (styl klasyczny) przy Pabianickim Towarzystwie Cyklistów, w judo przy KS 
„Resursie” w Łodzi i w jeździe �gurowej na lodzie przy SKS „Społem” w Łodzi.

60 Były to: boks, judo, lekkoatletyka, łyżwiarstwo �gurowe, kolarstwo, pływanie, podnoszenie cięża-
rów i zapasy.

61 APŁ, RNmŁ, sygn. 251, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Naro-
dowej Miasta Łodzi- protokoły posiedzeń, k. 202–236, Informacja o działalności Wojewódzkiej 
Federacji Sportu w Łodzi w latach 1974–1975.

62 Tamże, sygn. 262, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Narodowej 
Miasta Łodzi- protokoły posiedzeń 27 IX-14 XII 1978, k. brak, Informacja o realizacji wniosków 
dotyczących działalności Wojewódzkiej Federacji Sportu w Łodzi, przyjętych na posiedzeniu Komi-
sji w dniu 4 XII 1975 r.
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w klubach sportowych63. W 1984 r. na terenie województwa pracowało 450 szkole-
niowców, z czego niespełna ⅓ zatrudniona była w pełnym wymiarze, pozostali na  
½ etatu64. Do 1990 r. podejmowano systematyczne szkolenie i doszkalanie kadry 
trenersko-instruktorską. Największy wzrost kadry szkoleniowców odnotowały: 
kolarstwo, piłka nożna, koszykowa i siatkowa oraz łucznictwo65.

Zezwolenie na wymianę zagraniczną w latach 1974–1975 udzielały z państwa-
mi demokracji ludowej i Jugosławią – WKFiT, zaś z pozostałymi krajami – PFS. 
Na szczeblu województw wnioski o nawiązaniu współpracy opiniowała poprzez 
sekcje sportowe – WFS. Przytłaczającą większość międzynarodowych kontaktów 
nawiązywano z sportowcami z krajów demokracji ludowej.

W 1974 r. sportowcy z województwa łódzkiego rozegrali 103 międzynarodo-
we zawody. Na 63 wyjazdy za granicę tylko 4 były do państw kapitalistycznych, 
40-krotnie kluby łódzkie gościły zagraniczne ekipy sportowe, w tym 2 z państw 
kapitalistycznych. 

Do 1985 r. wzrastała liczba kontaktów międzynarodowych. Większość do-
tyczyła ekip z „bratnich narodów”, najliczniejszą grupę stanowili reprezentanci 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej66. Spotkania łódzkich i NRD-owskich ju-
niorów i młodzików były elementem przygotowań do Ogólnopolskich Spartakiad 
Młodzieży i Igrzysk Młodzieży Szkolnej67.

W latach 1986–1989 WFS w Łodzi kontynuowała współpracę międzynarodo-
wą, zwłaszcza z „zaprzyjaźnionymi miastami” Karl-Marx-Stadt68 i Iwanowem. Od 
1987 r. organizowano „Sportowe Dni Łodzi” w Iwanowie i odwrotnie69. W corocz-
nych wymianach brało udział około 130 zawodników. 

W 1989 r. pływacy, lekkoatleci, kolarze i strzelcy rozpoczęli zmagania z spor-
towcami ze Stuttgartem (Niemiecka Republika Federalna). Wiele OZS nawiązało 
współpracę z ich odpowiednikami w Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii i na Wę-
grzech70.

63 APŁ, RNmŁ, sygn. 269, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Naro-
dowej Miasta Łodzi- protokoły posiedzeń 18 II-17 VI 1982, k. 45, Protokół Nr 2/III/82 z posie-
dzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Narodowej Miasta Łodzi 
odbytego w dniu 25 marca 1982 r. w Sali posiedzeń przy ul. Piotrkowskiej 104.

64 AZUWŁ, UMŁ, WKFSiT, sygn. 188/25, Wojewódzka Federacja Sportu w Łodzi za okres 1973–
1991 rok, k. 205, Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych przez Wojewódzką Federację Spor-
tu w Łodzi w roku 1984.

65 AŁFS, sygn. Spotkania z pracownikami, k. brak Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Fede-
racji Sportu w Łodzi w latach 1986–1989, s. 14.

66 „Express Ilustrowany” 1976, nr 15, s. 7. Kontakty sportowe było wynikiem podpisanej umowy 
o wymianie między sportowcami Województwa Łódzkiego i Okręgu Erfurt oraz m. Łodzi i Okrę-
gu Karl-Marx-Stadt. Podobne umowy podpisano w późniejszym terminie z miastami Iwanowo 
(Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) oraz Seged (Węgry).

67 „Przegląd Sportowy” 1975, nr 84, s. 5.
68 „Głos Robotniczy” 1988, nr 272, s. 2.
69 „Głos Robotniczy” 1989, nr 131, s. 2.
70 AŁFS, sygn. Spotkania z pracownikami, k. brak Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Fede-

racji Sportu w Łodzi w latach 1986–1989 , s. 13.
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W myśl pierwotnych założeń wszystkie środki na �nansowanie działalności Fe-
deracji miały pochodzić z jednego źródła. Jednak w połowie lat 70. XX wieku tylko 
20% środków pochodziło z budżetu państwa. Większość wydatków klubów spor-
towych obciążało zakłady opiekuńcze i Zarządy Główne Związków Zawodowych. 

W latach 1974–1975 WFS otrzymywała środki �nansowe na pokrycie dzia-
łalności Sekcji Sportowych i Biura oraz dotacje dla sfederowanych klubów spor-
towych z Urzędu m. Łodzi i Urzędu Wojewódzkiego. PFS �nansowała działalność 
grup specjalistycznych. Od początku działalności brak środków �nansowych sta-
nowiło największe utrudnienie w działalności WFS w Łodzi71. W następnych la-
tach sytuacja nie ulegała poprawie, a wzrost dotacji w dużej mierze pochłaniała 
in�acja lat 80.72.

 Dotacje przeznaczone na działalność OZS oraz biura WFS pochodziły z WK-
FSiT oraz innych źródeł73. W  latach 1977–1981 otrzymywane dotacje wzrosły 
o około 65% (z 46,3 tys. zł w 1977 r. do 70,8 tys. zł w 1981 r.). W 1982 r. zmniejszy-
ły się o 68% (do sumy 22,7 tys. zł). Spadek dotacji spowodowany był przejęciem 
przez WKFSiT �nansowania klubów sportowych. W  latach 1982–1984 działal-
ność �nansowa WFS skupiona była na �nansowaniu działalności OZS, realizacji 
zadań zleconych (głównie z PZS) oraz �nansowaniu przygotowań do Ogólnopol-
skiej Spartakiady Młodzieży74.

W II połowie lat 80. Federacja dotowana była przez WKFSiT Urzędu m. Ło-
dzi. Dochody wzrosły prawie 4-krotnie (z 65,6 tys. zł w 1986 roku do 237,05 tys. zł 
w 1989 r.). Największy wzrost nastąpił pomiędzy rokiem 1988 i 1989 (2,5-krotny 
wzrost dochodów). Podobnie do dochodów wzrastały koszta funkcjonowania Fe-
deracji. Wzrost dotacji był konsekwencją podwyżek wynagrodzeń, kosztów zgru-
powań reprezentacji Łodzi na OSM, organizowaniu imprez zleconych przez PZS75 
oraz in�acji.

71 APŁ, RNmŁ, sygn. 251, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Naro-
dowej Miasta Łodzi- protokoły posiedzeń, k. 202–236, Informacja o działalności Wojewódzkiej 
Federacji Sportu w Łodzi w latach 1974–1975, s. 27–31.

72 Zob. W. G. Kołodko, D. Gotz-Kozierkiewicz, E. Skrzeszewska-Paczek, Hiperin�acja i stabilizacja 
w gospodarcze postsocjalistycznej. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1991, s. 61–
62. Procesy in"acyjne w Polsce ulegały w drugiej połowie lat 80-tych coraz większemu nasileniu. 
Stopa in"acji cenowej rośnie z 15% w 1985 r. do ponad 60 % w 1988 r. 

73 Były to: składki członkowskie sfederowanych klubów, wpływy z biletów wstępu na imprezy orga-
nizowane przez OZS, dochody z akcji i zadań zleconych, startowe i wpisowe do zawodów, wpływ 
z reklam, kary i grzywny i inne, np. opłata za kursy instruktorskie.

74 AZUWŁ, UMŁ, WKFSiT, sygn. 188/25, Wojewódzka Federacja Sportu w Łodzi za okres 1973–
1991 rok, k. 299, Sprawozdanie z  działalności Wojewódzkiej Federacji Sportu w  Łodzi w  latach 
1977–1984. Łódź, grudzień 1985, s. 37; k. 192, Sprawozdanie opisowe z  działalności statutowej 
za rok 1981; APŁ, RNmŁ, sygn. 269, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska 
Rady Narodowej Miasta Łodzi- protokoły posiedzeń 18 II-17 VI 1982, k. 45, Protokół Nr 2/III/82 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Narodowej Miasta 
Łodzi odbytego w dniu 25 marca 1982 r. w Sali posiedzeń przy ul. Piotrkowskiej 104.

75 AŁFS, sygn. Spotkania z pracownikami, k. brak, Sprawozdanie z działalności w latach 1986–1989, 
s. 10.
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Podsumowując: działająca w latach 1973–1990 Wojewódzka Federacja Sportu 
w Łodzi pełniła funkcję koordynująco-nadzorującą nad sportem łódzkim. W swo-
ich szeregach poprzez OZS skupiała kluby sportowe z terenu województwa łódz-
kiego, a w  latach 1975–1977 także z województwa piotrkowskiego, sieradzkiego 
i skierniewickiego. 

Dążąc do głównego celu, jakim była dbałość o rozwój sportu kwali�kowane-
go, przygotowywała i nadzorowała realizację programów rozwoju sportu kwali�-
kowanego dla województwa łódzkiego. Wiele uwagi Federacja poświęcała przy-
gotowywaniu reprezentantów województwa miejskiego łódzkiego do iIgrzysk 
olimpijskich, w młodszych kategoriach wiekowych do ogólnopolskich spartakiad 
młodzieży. Dbając o rozwój sportu, koordynowała pracę OZS oraz rozwijała kon-
takty międzynarodowe, głównie z krajami socjalistycznymi. 

Pomimo starań nie udało się WFS w Łodzi rozwiązać problemu związane-
go z brakiem wystarczającej liczbowo kadry szkoleniowej i sędziowskiej. Główny 
powód występujących niedomagań należy upatrywać w  kryzysie społeczno-go-
spodarczym lat 80. i kłopotów związanych z zabezpieczeniem środków �nanso-
wych. Kłopoty z zabezpieczeniem środków �nansowych ostatecznie doprowadziły 
w 1990 r. do likwidacji WFS w Łodzi.
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Abstract

Activities of Provincial Sport Federation in Łódź in years 1973–1990

Provincial Sport Federation (WFS – Polish acronym) came into being on September 
10,1973. $e area of activities comprised Łódzkie Province and also Piotrkowskie Pro-
vince, Sieradzkie Province and Skierniewickie Province in years 1975–1977. In the Fede-
ration there were included sport clubs and regional sport unions (OZS) whose activities 
concerned quali%ed sport. $e numer of associated unions changed over the period and 
in 1990 amounted 24. 

$e main task of the Federation was the development of quali%ed sport in Łódzkie 
Province. To attain its aim $e Federation cooperated with OZS and sport organizations, 
carried out sport tranings and prepared Łódzkie Province representation to Olympic 
Championships and national youth sports meetings.

$e main obstacle in the Federation’s activities was lack of %nancial support which led 
to closing it down on July 27,1990. 

Keywords: Provincial Sports Federation, Lódź, sport 


