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Wydawnictwo finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Połaniec

Radosław Matusiewicz

Dziwnie się jakoś złożyło, że w latach 50 i 60-tych większość chłopaków grających w piłkę mieszkała na ul. Staszowskiej. mawiało się wtedy, że
„w Połańcu staszowska gra w piłkę”. Później zaś, w latach 60 i 70-tych, ze względu na zaangażowanie Ryszarda, Jerzego, a zwłaszcza Andrzeja i Mieczysława
Matusiewiczów, mawiano że „w Połańcu w piłkę grają Matusiewicze”.
To zasłyszane zdanie zmobilizowało mnie do wydania tej publikacji oraz zadedykowanie jej właśnie Tacie i Stryjowi.

GENEZA POŁANIECKIEGO SPORTU ZORGANIZOWANEGO
Połaniec zawsze miał szczęście do wyjątkowych ludzi. Ludzi z pasją. Tak było i w sporcie.
Próżno szukać drugiego takiego miasteczka w powojennej Sandomierszczyźnie. Kilka
osób potrafiło zbudować klub sportowy działający lepiej niż pozwalała na to ówczesna
sytuacja finansowa. Jak wielkim zacięciem musiała wykazywać się młodzież, która oprócz
ciężkich obowiązków gospodarskich znajdowała czas na dodatkowy wysiłek, niezbędny
do uprawiania sportu? Iluż chłopaków dostawało „wciry” od ojców za to, że zamiast np.
paść krowy, uciekali grać w piłkę na błoniach? Wszystko to sprawiło, że dziś mamy klub,
który może być dumny ze swojej historii.
Z prasy:
1981 (…) GKFFiT działający w Połańcu jest jednym z najlepszych w województwie
tarnobrzeskim. Sport ma tutaj bogate tradycje, które łączą się nierozerwalne
ze znaną w środowisku osobą Władysława Kosowicza. Przez długi okres krzewił
on kulturę fizyczną. Jego ofiarna praca jest dzisiaj wyraźnie widoczna, a on
sam – pomimo zaawansowanego wieku – w dalszym ciągu udziela się społecznie, służąc młodym cennymi radami. Takich współczesnych „Judymów” jest
w Połańcu znacznie więcej, czego wyraźnie zazdroszczą sąsiednie gminy. Jest
to zazdrość uzasadniona, bowiem to głównie dzięki nim sport ma ustaloną
rangę, a w środowisku ciągle coś się dzieje.
Obecnie duszą sportu w Połańcu jest przewodniczący GKKFiT Janusz Marczewski,
który pełni także funkcję prezesa miejscowego klubu „Czarni”. Klub obchodził
dwa lata temu jubileusz trzydziestolecia swej działalności. W ostatnich latach
drużyny piłki nożnej i tenisa w znacznym stopniu przyczyniają się do popularyzacji sportu w gminie. (…)
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W okresie międzywojennym sport uprawiano
amatorsko. Drużyny piłkarskie i siatkarskie rozgrywały mecze na „Ciołkowym błoniu”. W tym czasie
najwięcej emocji budziły mecze pomiędzy Polakami a miejscowymi Żydami, którzy swoją drużynę
nazywali zwyczajowo Maccabi. Pomimo trudności
z transportem już wtedy rywalizowano z młodzieżą
z okolicznych miejscowości. Wśród ówczesnych
sportowców wyróżniali się: lewonożny Ludwik Warchałowski, Marian Łańka, Czesław Kubik (kpt. WP,
późniejszy dowódca BCH, walczył w obronie Lwowa, ranny w nogę w Połańcu), Andrzej Głogowski,
Jan Hałoński, policjant Adolf Górski oraz bracia
Kaufmannowie.
W tym okresie często odbywały się mecze
pomiędzy młodzieńcami z Połańca a tzw. „Drużyną Policjantów”, w której grywało 2 czy
3 mundurowych m. in. (Adolf Górski, p. Styś).

wojną miał zwyciężyć na zawodach wojewódzkich
w skoku wzwyż. Był to Henryk Kucia, który został
zastrzelony przez Niemców 2 lipca 1943 r.
W 1934 r. w Połańcu stacjonowały trzy zastępy
junaków budujących wały wzdłuż rzeki Czarnej.
Pochodzili oni z okolic Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, a zakwaterowani byli w remizie na rynku.
Wprowadzili spore ożywienie w życiu miasteczka.
Rozgrywano wtedy mecze z piłkę nożną i koszykówkę. Popularny był również boks. Na „Ciołkowym
błoniu” do dziś stoi budynek gospodarczy z czasów
budowy wałów.
Wiosną 1938 r. powstał projekt budowy szkoły przy
ul. Ruszczańskiej. Mieszkańcy Połańca zgromadzili
już materiały i złożyli pierwsze 200 zł do PKO. Projekt
obejmował budowę sali gimnastycznej o wymiarach
16x14 m oraz boiska sportowego. Niestety, wybuch
wojny uniemożliwił realizację tych planów.
Po zakończeniu wojny miejscem sportowych
zmagań stał się rynek, gdzie w 1945 r. wbito słupki
do siatkówki. Jednak utrudnienia, jakie sportowcy
sprawiali mieszkańcom rynku, spowodowały, że
boisko siatkarskie w 1946 r. przeniesione zostało pod
kościół św. Marcina. Było to możliwe dzięki wyrozumiałości wspaniałego proboszcza połanieckiej
parafii, ks. Stanisława Zbroi. Przez lata przymykał on
oczy na „zaniedbania” obowiązków przez kolejnych
wikariuszy zaangażowanych w rozgrywki sportowe.
O ile siatkarze zadomowili się koło kościoła, o tyle
kłopot z boiskiem nadal mieli piłkarze, ponieważ
„Ciołkowe błonie”, z powodu wypasu bydła, nie nadawało się do gry. Dopiero w 1947 roku mieszkańcy
1. Legitymacja Stanisława Grelewskiego
dzierżawiący łąki w miejscu dzisiejszego stadionu
– jedna z pierwszych w historii klubu
zgodzili się na wkopanie tam słupków i rozegranie
meczu towarzyskiego z drużyną Dwikóz. PołańPierwsze, znane z zapisów, „Święto Sporto- czanie mecz wygrali, a słupki pozostały na dłużej.
we” zorganizował Związek Strzelecki 19 czerwca Wiosną 1948 r. mieszkańcy utworzyli społeczny
1932 r. Niestety, nie mamy szczegółowych informacji zarząd LZS, w skład którego weszli: Józef Pławski
na temat tej imprezy. Można się domyślać, że miała – prezes, Ludwik Warchałowski – sekretarz, Henona na celu krzewienie kultury fizycznej i przygo- ryk Pasek – skarbnik i Edward Iskra – gospodarz.
towanie młodzieży na wypadek wojny. Związkiem Zarząd rozpoczął oficjalne starania o budowę boiska
Strzeleckim w tym czasie zarządzali: Michał Jańczuk, za ul. Staszowską. Niestety, Rada Gminy w Połańcu,
dyrektor szkoły w Połańcu, oraz społecznik Wojciech w której byli właściciele działek pod stadionem,
Bobrowski. W tym czasie wychowanie fizyczne odrzuciła prośbę zarządu. Zdesperowani sportowcy
w szkole prowadził oficer WP Jan Nawrocki (zginął pojechali więc do siedziby powiatu w Sandomierzu
w czasie wojny). Z przekazów ustnych zachowało się i już na kolejnej sesji wniosek został ponowiony. Pod
nazwisko jednego mieszkańca Połańca, który przed naciskiem władz powiatowych i po przemówieniu
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2. Połaniecka młodzież nad Czarną

3. … gdzieś w Połańcu

4. Marian Łańka
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prezesa Józefa Pławskiego wniosek o przydzielenie
łąk LZS-owi został rozpatrzony pozytywnie. Łąki te,
nazywane potocznie „Dziadówką”, dzierżawione
były przez Józefa Warchałowskiego i Wojciecha
Bobrowskiego oraz, w niewielkiej części, przez Władysława Kosowicza.
Zaraz po wytyczeniu i opalikowaniu terenu, pod
okiem przedstawiciela Wydziału Kultury z Kielc, przystąpiono do ogrodzenia stadionu. Jako że w miejscu
stadionu teren był nierówny, najęto konie i nawieziono ziemię z pobliskich pól – przy drodze na tzw.
„Bakutil”. Ogrodzeni wykonała młodzież z Połańca
w czynie społecznym. Umówiono się, że każdy wykopie dołek pod jeden słup ogrodzeniowy, a na koniec
całość ogrodzono siatką.
Klub został zarejestrowany jako LZS Połaniec
w lipcu 1948 r. i tak zaczęła się oficjalna działalność
dzisiejszego klubu Czarni Połaniec. Warto wspomnieć, że był to jeden z pierwszych ośrodków sportowych na terenie powiatu sandomierskiego.
Początkowo działalność LZS-u opierała się na kruchych podstawach finansowych. Większość pieniędzy pochodziła z organizowanych przez klub zabaw
tanecznych. Pierwsze stroje zakupił w Warszawie
za tak zarobione pieniądze Marcin Korczak. Stroje
przywozili też uprawiający sport studenci z Połańca,
np. Stanisław Grelewski, który dostarczał częściowo
zużyty sprzęt z AWF Wrocław. Sportowców sponsorowali też właściciele sklepów w Połańcu: Ludwik
Warchałowski, Leopold Ratusznik, Marian Kula,
Stanisław Głodo i Edward Iskra, który był przez
wiele lat również skarbnikiem drużyny siatkarskiej.
Comiesięczny dochód przynosiły również opłaty
mieszkańców z ulicy Staszowskiej za pozwolenie
wypasu krów na terenie stadionu. Ta specyficzna forma sponsoringu skończyła się dość szybko,
bo mieszkańcom szkoda było pieniędzy. To jednak
sprawiło, że boisko było w lepszym stanie. Jedyną
osobą, która zachowała prawo wypasu na stadionie, był Władysław Kosowicz. Stanowiło to formę
rekompensaty za pomoc klubowi przez państwo
Kosowiczów. Sportowcy przebierali się też w stodole Władysława Kosowicza, a jego żona przez
wiele lat prała stroje piłkarzy po meczach. Sprawa wypasu krów spowodowała odejście Józefa
Pławskiego ze stanowiska prezesa LZS-u. Pan Józef,
wówczas połaniecki listonosz, „naraził się” wielu
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rolnikom, odbierając im możliwość wypasu bydła
i w konsekwencji zniechęcił się do działania na niwie
sportowej. Z osobą Józefa Pławskiego wiąże się
też zmiana nazwy ulicy prowadzącej na stadion –
ze zwyczajowej „Gaci” na ulicę Sportową. Kolejnym
prezesem LZS Połaniec został w 1951 roku Władysław Kosowicz, a zarząd współtworzyli m.in. Ludwik
Warchałowski, Mateusz Łowicki, Stanisław Grelewski i Marian Łańka.To był Zarząd, składający się
z prawdziwych pasjonatów sportu.

5. Józef Pławski

6. Marian Łańka

Władysław Kosowicz – człowiek legenda. Z zawodu był czapnikiem, krawiectwo również nie było mu
obce. Będąc jednocześnie gospodarzem stadionu,
dbał o stroje drużyny piłkarskiej, a w razie potrzeby
jego dom był zawsze otwarty dla sportowców. Był
zagorzałym kibicem, człowiekiem, którego ogromną
pasją był nasz klub. Przez wiele lat jeździł na wszystkie piłkarskie mecze. Z racji tego, jak miał w zwyczaju
nazywać piłkarskie spodenki, był żartobliwie zwany

prezesem „Spodzienki”. Prezes Kosowicz był jedną
z najważniejszych postaci połanieckiego sportu
w pierwszych latach jego istnienia.
Ludwik Warchałowski – wspaniały sportowiec.
To on właśnie był wzorem dla kolejnych pokoleń
młodych połanieckich pasjonatów kultury fizycznej.
Jako właściciel sklepu, a potem lodziarni, wspomagał
finansowo klub. Dzięki znajomościom handlowym
i prywatnym organizował zawody sportowe w sąsiednich miejscowościach (Staszowie, Szczucinie, Osieku,
Rytwianach, Koprzywnicy itd.). Zawsze też zapewniał
tzw. popiwek (napój gazowany) dla drużyny.
Mateusz Łowicki – pracujący w połanieckim
kinie, a pochodzący z rodziny od lat zajmującej się
w Połańcu masarstwem. Pan Mateusz, posiadający
znakomite warunki fizyczne, był podporą drużyn
siatkarskiej i piłkarskiej.
Stanisław Grelewski – najlepszy siatkarz poła-

nieckiej „złotej drużyny”. Tzw. pierwsza armata
połanieckich siatkarzy, zwycięzców turnieju wojewódzkiego LZS, którzy gromili rywali z całej okolicy.
Jako pierwszy połańczanin powołany do szerokiej
kadry akademickiej reprezentacji Polski.
Marian Łańka – z zawodu krawiec. Najskuteczniejszy i najwszechstronniejszy połaniecki siatkarz.
Do końca życia zagorzały kibic. Jako pierwszy
w historii klubu posiadał uprawnienia sędziowskie
siatkarskie i piłki nożnej.
W tym czasie mecze siatkarskie i piłkarskie umawiane były najczęściej przez Ludwika Warchałowskiego i Edwarda Iskrę, którzy prowadzili sklepy
i mieli znajomych w sąsiednich miejscowościach.
Obydwaj panowie byli finansową podporą klubu.
Mecze rozgrywane były w sposób nieregularny,
w zależności od chęci i możliwości finansowych
obydwu drużyn.

7. 1961 budowa stadionu – Marian Łańka, Władysław Kosowicz, Stanisław Grelewski

W STRONĘ SPORTOWEJ WSPÓŁCZESNOŚCI
Bardzo ważnym elementem życia sportowego
Połańca były spartakiady młodzieżowe. Biorące
w nich udział zespoły wystawiały zawodników w różnych dyscyplinach sportu, których natura obdarzyła
talentem. Poziom wytrenowania był mniej istotny.
Należy podkreślić, że pierwsze lata klubu i jego sukcesy sportowe to efekty przede wszystkim talentu,

ambicji i samozaparcia sportowców znad Czarnej,
którzy tylko dzięki własnej aktywności znajdywali
środki do uprawiania sportu, a niejednokrotnie
z własnej kieszeni wykładali pieniądze na podróże
i sprzęt.
Sytuacja zmienia się na lepsze od 1954 roku. W tym
roku Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Spor9

8. Tygodnik Ilustrowany1962 – budowa stadionu
w Połańcu

9. Szkoła na „Zamościu”

tu w Kielcach przyznał Sandomierzowi 200 tys. zł
z przeznaczeniem tej kwoty głównie na budowę
boiska w Połańcu. Spory udział w tej dotacji miała
pracująca w tym okresie w WKKFiS pani Maria Chorab, córka sekretarza połanieckiej gminy w okresie
międzywojennym, Michała Chorabia. W tym czasie
zbudowano żużlową bieżnię wzdłuż jednej strony boiska, poprawiono też jakość samego boiska.
Od 1955 roku patronat nad LSZ-em przejęła Rada
Powiatowa w Staszowie. Powstały wtedy nowe sekcje: szachowa, warcabów i podnoszenia ciężarów,
współistniejące z wiodącymi: piłką nożną i siatkówką.
Klub zrzeszał wtedy około 120 członków.
W 1960 r. powstał komitet budowy stadionu,
z ambicjami przekształcenia boiska za ulicą Staszowską w obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia. Nieco pieniędzy znów dał WKKFiS, ale olbrzymi zakres
prac połańczanie wykonali w czynie społecznym.
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Powstał obiekt, który budził zazdrość sportowców
z innych miejscowości. Tu rozgrywano większość
powiatowych spartakiad i wojewódzkich imprez
LZS-owskich oraz zawodów szkolnych, bo niewiele
klubów posiadało bieżnię lekkoatletyczną. Stadion
w Połańcu posiadał żużlową bieżnię 400-metrową
wokół boiska oraz 6 torów do biegów na 100 metrów
wzdłuż jego bocznej linii. Na czas zawodów wypożyczano płotki z Sandomierza.
12 stycznia 1961 r. oddano do użytku budynek
szkoły podstawowej przy ul. Ruszczańskiej, przy
której powstała sala gimnastyczna. Przez kilka lat
działacze sportowi organizowali szereg imprez rozrywkowych, by za tak zarobione pieniądze wyposażyć salę w drabinki, materace i inny sprzęt sportowy.
W projekcie sala gimnastyczna miała mieć wymiary
12x10m, ale połańczanie (m.in. Mieczysław Tarnowski i Kazimierz Warchałowski) i zagorzali sportowcy

z Połańca udali się do Kielc, gdzie wzbudzając sympatię u Wojewódzkiego Inspektora Kultury, „wywalczyli”
salę mieszczącą pełnowymiarowe boisko do siatkówki. Ta sama młodzież nachodziła później pana
Wójtowicza z Ruszczy, który odpowiadał za budowę
szkoły i sali, żeby w pierwszej kolejności zakończyć
budowę sali gimnastycznej.
Sala ta była wtedy jedną z większych w regionie
i w niej rozgrywali swe mecze siatkarze z Sandomierza, Buska i Staszowa. Kluby te musiały płacić tylko
za sprzątanie obiektu po meczach.
Dzięki budowie nowej szkoły, 31 stycznia 1962 r.,
otwarto świetlicę gromadzką w pomieszczeniach
byłej szkoły przy ul. Staszowskiej, na tzw. „Zamościu”.
W budynku tym, wybudowanym rok po powstaniu
styczniowym, znalazły się: podest dla ciężarowców, sala do tenisa i klubokawiarnia, prowadzona
przez Szczepana Warchałowskiego. Kierownikiem
świetlicy był jakiś czas Tadeusz Pławski. Świetlica
przeniesiona została później na ulicę 11-go listopada. Zmieścił się tam stół do tenisa, a w korytarzu
trenowano boks. Miało to jednak raczej charakter
zabawy niż zalążka nowej sekcji.
Właśnie w szkole na „Zamościu” w 1967 r., na zebraniu Zarządu, przemianowano nazwę klubu z LZS
na LKS „Czarni” Połaniec. Drugą propozycją była
nazwa „Czarna” Połaniec. Zmiana LZS na LKS wiązała się z możliwością bezpośredniego pozyskiwania
dotacji przez klub, bez pośrednictwa Gminy, która
pieniędzmi na sport często łatała inne potrzeby
miasteczka.

W tym okresie najważniejszą postacią w połanieckim sporcie był Janusz Marczewski – prezes
Czarnych. Przez wiele lat „żył klubem”, niejednokrotnie pokrywając z własnej kieszeni wynagrodzenia dla sędziów czy wyjazdy drużyny. Pasjonat
sportów motorowych, zwycięzca chyba wszystkich
zawodów motorowych „O złoty kask”, jakie odby-

10. Fragment Kroniki prowadzonej przez prezesa
Janusza Marczewskiego

wały się w Połańcu. O jego zaangażowaniu w życie
klubu świadczy fakt założenia Kroniki, którą dzięki
uzdolnieniom plastycznym prowadził przez kilka
lat. Pan Janusz jeszcze długo wspierał lokalny sport,
przyczyniając się w późniejszych latach do założenia sekcji zapaśniczej i działając w wojewódzkich
strukturach LZS.

11. Świetlica na ul. 11. listopada
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12, 13. Zawody powiatowe w Staszowie
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14. Uczestnicy zawodów powiatowych w Staszowie

W 60-tych latach najważniejszymi wydarzeniami
sportowymi były spartakiady. Jedna z nich, III Wojewódzka Spartakiada Kościuszkowska, zorganizowana
przez Wojewódzki Zarząd LOK w Kielcach, odbyła się 8 maja 1966 r. w Połańcu. Część młodzieży
nie chciała wziąć udziału w przemarszu z okazji
1000-lecia Państwa Polskiego, jednak wszystkich
przekonał ks. Józef Wójcik, argumentując, żeby traktować to jako 1000-lecie chrześcijaństwa w Polsce.
Impreza skupiła 6 tys. osób. Zebranym przygrywały
dwie orkiestry: jedna z Ostrowca, a druga z P.G.R.N
z Ruszczy. Na program spartakiady składały się różne
dyscypliny, m.in.: biegi i wyścigi kolarskie.

Niespełna 2 miesiące później, 30 czerwca 1966 r.,
mieszkańcy znów wylegli na ulice, aby dopingować
kolarzy przejeżdżających przez miasteczko w ramach
X Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego im. Pułkownika Skopenki. Z tej okazji Gminna Spółdzielnia w Połańcu ufundowała występ orkiestry, która
przygrywała widzom przed wyścigiem i w czasie
przejazdu kolarzy.
Kolejna Wojewódzka Spartakiada Kościuszkowska odbyła się 15 października 1967 r. dla
uczczenia 150. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Zorganizowana była również przez ZW
LOK w Kielcach.

15. 1966 r. – przemarsz ulicami Połańca
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16. 1966 – Wyścig Skopenki na ul. Osieckiej (dziś Wyszyńskiego)

17. 1970 r. siedzą od lewej: Mieczysław Wyrzykowski (wiceprzewodniczący Powiatowej R.N. ze Staszowa), Jacek Bugalski (wiceprzewodniczący Powiatowej Rady LZS, z Rytwian), Władysław Kołek (wiceprzewodniczący Powiatowej Rady LZS, z Połańca), p. Marczewski (Sekretarz Generalny Rady Krajowej LZS), Witold Łasisz (poseł na Sejm, z Bogorii)
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W latach 70-tych sytuacja finansowa klubu była
nieciekawa, choć stanowił on w tym okresie jeden
z najlepszych LZS-sów na kielecczyźnie. Klub ratowali
sami sportowcy, często pokrywając z własnych funduszy koszty wyjazdów, a także nieliczni „zwolennicy
sportu”, którzy sponsorowali poszczególne drużyny.
Z prasy:
(1970) POŁANIEC CZEKA NA POMOC.
Młodzi zwolennicy sportu w Połańcu
od dłuższego czasu z wielką ambicją
podtrzymują działalność swojego Ludowego Klubu Sportowego „Czarni”. Tenisiści stołowi są w klasie A, piłkarze nożni
również. Druga drużyna piłkarska walczy
w klasie C. Są amatorzy siatkówki i podnoszenia ciężarów. Ale już nie starcza
skromnych funduszy na występy tych
sekcji na szerszej arenie.
Sportowcy z Połańca nie czekają z założonymi rękami na pomoc. Sztangiści
za własne pieniądze zrobili pomost.
Bardzo często młodzież sama płaci
za wyjazdy na spotkania sportowe albo
też opłaca sędziów przybywających
do Połańca.
Ambitny zespół sportowy z Połańca otrzymuje tylko skromną dotację
z miejscowej rady narodowej w wysokości 10 tys. zł rocznie. Nie trzeba się
znać na sporcie, aby wiedzieć, że to jest
za mało, by prowadzić działalność nie
przez rok, ale przez miesiąc.
Z listu, jaki ostatnio otrzymaliśmy z Połańca wynika, że tamtejszym zapaleńcom
sportowym już nie starcza sił na stałe
szarpanie się z kłopotami. Nic dziwnego,
że padają wnioski, aby wycofać wszystkie
zespoły z rozgrywek mistrzowskich. Ale
wiadomo, że to oznacza właściwie zamarcie działalności sportowej. Czy nie znajdą
się więc żadne możliwości zapewnienia
sportowi w Połańcu dalszej egzystencji?
(1972) LZS Połaniec ma dwa zespoły piłkarskie, z których jeden (Czarni) występuje w A klasie, a drugi w klasie C. W klasie

A występuje również drużyna siatkarzy
i tenisa stołowego. Klub ten, jako jedyny
w powiecie ma obiekt, który nazwać
by można stadionem. Z tego powodu
odbywają się tutaj wszelkie powiatowe
imprezy sportowe. LZS w Połańcu zrzesza ok. 120 osób, a jego działalnością
kierują Władysław Kosowicz i Janusz
Marczewski.
W tym czasie dużą popularnością cieszyły się
turnieje gmin. Jednymi z milej wspominanych były
turnieje w Rytwianach. Oprócz najbardziej emocjonujących dyscyplin: piłki nożnej i siatkówki (drużyn
mieszanych) zespoły zobligowane zostały do przygotowania programów artystycznych, tj. piosenek
i wierszy o swoich miejscowościach. Dużym zainteresowaniem cieszył się turniej rzutów karnych, w którym jeden na jednego zmierzyli się prezesi klubów
sportowych (Janusz Marczewski – p. Bugajski(?)).
Nie brakowało też bardziej oryginalnych zmagań,
jak turniej kowali, wygrany przez Stanisława Machnickiego (kowala z ul. Osieckiej). Zadaniem kowali
było rozgrzanie młotem gwoździa i odpalenie nim
papierosa. Połańczanie turniej wygrali, ale to sprawa
drugorzędna. Liczyła się przede wszystkim popularyzacja sportu i dobra zabawa.
Z prasy:
(1973) Z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia istnienia LZS Czarnych Połaniec,
Rada Główna LZS nadała klubowi Złotą
Odznakę. Jednocześnie kliku wyróżniającym się działaczom nadano odznaczenia
WKKFiT, jak również Rady Wojewódzkiej
LZS.
(1973) ENTUZJAZM BĘDZIE PROCENTOWAĆ. Niewiele jest takich klubów na Kielecczyźnie, Kielecczyźnie może nawet
w kraju. „Żyje” nieomal z niczego, niczego efekty pracy – jak na skromne możliwości – znaczne. Ogromny entuzjazm
dla sportu. On decyduje tu o wszystkim.
Szczególnie przyjemnie odnotować
dobrą pracę peryferyjnego klubu, gdy
w wielu większych i zasobniejszych tyle
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18. Drużyna Połańca na turnieju w Rytwianach. Stoją od lewej: Mieczysław Matusiewicz, Andrzej Guzik, Stanisław Machnicki,
Andrzej Matusiewicz, Andrzej Korczak. Na dole: Elżbieta Bobrowska, Dorota Łukaszek, Barbara Łowicka, Anna Sadowa, Władysława
Bobrowska, Czesław Brzdękiewicz

spotyka się niegospodarności.
LZS Czarni Połaniec, bo o tym klubie
mowa, obchodzi w tych dniach 25-lecie
istnienia. Zaczęło się wszystko na początku lipca 1948 roku. W Połańcu powstaje
jedno z pierwszych pierwszych pow. sandomierskim kół sportowych. Do roku
1955 klub pozostawał na własnym rozrachunku. Trudno by dziś zliczyć kwoty na drobny sprzęt, wyjazdy, na które
z własnych kieszeni wyłożyli zawodnicy.
W tamtych latach szczególnie ożywioną
działalność prowadziła sekcja siatkówki.
Dawni jej zawodnicy: Stanisław Grelewski (były reprezentant Polski), Władysław
Kosowicz, Marian Łańka, a także Janusz
Marczewski pomagają do dziś klubowi,
pracując w jego zarządzie.
Od 1955 r. patronat nad Czarnymi przejmuje Rada Powiatowa LZS. Poprawia się
szczególnie zaopatrzenie w sprzęt. Aktualnie piłkarze, pingpongiści i siatkarze
występują w A klasie. Zespół ciężarowców walczy w lidze okręgowej. Ta dyscyplina sportu ma w Połańcu szczególnie
16

wielu zwolenników. Większości chętnych
klub nie jest w stanie zapewnić podstawowych warunków treningu. Zimą ciężarowcy dysponują prymitywną siłownią
w stodole, latem miejscem ćwiczeń jest
pomost ustawiony na łące. Działacze,
na czele z radnym Grelewskim, od lat
bezskutecznie zabiegają o wybudowanie siłowni. Sytuacja może ulec zmianie
w związku z budowaną tu wielką elektrownią.
Już dziś dyrekcja „Energoprzemu”
na czele z dyrektorem Błaziakiem,
wykazuje duże zainteresowanie dla
działalności klubu i budowy obiektów.
Jest nadzieja, że przy takiej pomocy ogromny entuzjazm sportowców
Połańca zacznie wreszcie procentować.
W roku przyszłym przystąpi do modernizacji stadionu, a w latach następnych
rozpoczęta zostanie budowa bardzo
potrzebnej sali gimnastycznej. Ambicją dyrekcji i zarządu LZS Czarni jest
by wraz z oddaniem do użytku największej w kraju inwestycji energetycznej,

19. Drużyna przed meczem
w siatkówkę Góra: Mieczysław
Matusiewicz, Lucjan Kosowicz,?, Roman Brzostowicz,
Janusz Marczewski, Czesław
Brzdękiewicz. Dół: Jadwiga
Kosowicz, p. Sobierajska
(z Rudnik), Władysława
Bobrowska

mieszkańcom Połańca przekazać piękny
ośrodek sportu i wypoczynku.(…)
Faktem jest, że LZS Połaniec został za całokształt
działalności oceniony jako najlepszy w pionie LZS
w województwie i znalazł się wśród finalistów ogólnopolskiej akcji „Sportowy znak jakości – Omega
74”. Oceniano w niej m.in. liczbę przeprowadzonych

imprez, liczbę wyszkolonych sędziów, trenerów,
liczbę działających sekcji oraz wyniki sportowe na wszystkich szczeblach. Ten laur wystarcza
za komentarz przy ocenie działalności klubu przełomu lat 60/70. Dużą nadzieję wiązano z objęciem
patronatu nad klubem Elektrowni Połaniec, co miało
miejsce w kwietniu 1975 r. Wtedy to nazwę klubu
zmieniono na KS „Czarni” Połaniec.

20. Przed meczem w piłkę nożną – obok kapitana Andrzeja Matusiewicza, maskotka drużyny Przemysław Marczewski, później świetny
zapaśnik Czarnych Połaniec
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zakładu, a marzenia o wielkim sporcie znów trzeba
było odłożyć na później.

21. Mecz w siatkówkę

Dyrektorzy budującej się elektrowni i generalnego
wykonawcy Energoprzemu: Tadeusz Rubaszowski i Janusz Winnicki (były koszykarz krakowskiej
Wisły), podpisali umowę o objęciu patronatu nad
klubem. Prezesami Międzyzakładowego Klubu
Sportowego Czarni Połaniec zostali więc: Tadeusz Rubaszowski i Janusz Winnicki, a prezesem
ds. sportowych został Janusz Marczewski. Fakt
ten na tyle zmobilizował sportowców, że drużyna
piłkarska awansowała w sezonie 1975/76 do ligi
okręgowej. Niestety, obaj dyrektorzy pochłonięci
zostali całkowicie pracą zawodową przy budowie

22. Proporczyk Kieleckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

23. Turniej karnych – parada prezesa Janusza Marczewskiego
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24. Dyplom dla Klubu

Z prasy:
Prezes MZKS Czarni Połaniec, dyrektor
elektrowni im. Tadeusza Kościuszki
w budowie, Tadeusz Rubaszowski nie
ma czasu dla klubu, bo zajmuje go bez
reszty gra o największą z największych
stawek: uruchomienie trzech bloków
energetycznych w bieżącym roku. Również wiceprezes Czarnych, Janusz Marczewski, do niedawna fanatyk oddany
bez reszty sekcji piłkarskiej, ma coraz
więcej powodów, by oddalać się od klubu.
Odrywam go dosłownie siłą od interesu,
by kwadrans pogwarzyć o losach klubu.
Marczewski jest sukcesorem ojcowskiego
tartaku, a w pełni sezonu okolica siedzi
mu na karku. Góra drewna do przetarcia wymaga nieustannego doglądania

25. Dyplom

roboty. Dzień pracy społecznej kosztuje
go tęgo. Członek połanieckiego zarządu
klubu Jan Zawadzki z miesiąca na miesiąc brnie coraz głębiej w czasowy deficyt. Prezesuje wszak radzie zakładowej
„Energoprzemu” Kraków – generalnego
wykonawcy elektrowni, a to oznacza nie
tylko noszenie na głowie spraw 2 tysięcy
własnych pracowników, ale i pozostałych
tysięcy ludzi, których „generał” wywianowuje w komplet usług socjalnych.
Socjalnych tym nie ma żartów. Budową
w nadwiślańskim miasteczku interesują się przywódcy. Wystarczy, że brygady betoniarzy nie znajdą ciepłej wody
w hotelowej łazience, a już można się
dostać pod ogień interwencyjnego gniewu wiceministra…

LEKKOATLETYKA
Prezentując poszczególne sekcje połanieckiego
klubu, zacząć należy od królowej sportu. Lekkoatletyka była zawsze bardzo ważna, ze względu na ilość
konkurencji, a tym samym końcową klasyfikację
wszystkich imprez sportowych. Nie zachowały się,
niestety, zapisy wyników naszego przedwojennego
lekkoatlety, Henryka Kuci, jednak na spartakiadzie
powiatowej w Sandomierzu, w którego obrębie
administracyjnym leżał Połaniec do roku 1954, nasi
sportowcy zdobyli 3 złote medale: oczywiści w siat-

kówce, a także w skoku w dal – Stanisław Grelewski (6,7 m) oraz w skoku wzwyż ten sam zawodnik
(1,85m). Były to wówczas znakomite rezultaty. Drugie
miejsce w biegu na 100 m uzyskał Władysław Fijałkowski, a piłkarze przegrali w finale z zawodnikami
Wisły Sandomierz.
W tych latach wśród połańczan uprawiających
lekkoatletykę wyróżniali się znakomity sprinter Aleksander Warchałowski i nie mniej utalentowany
Marian Ziętarski. Fenomenem w rzucie granatem
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26. Z kroniki prezesa Janusza Marczewskiego

był w tym okresie Tadeusz Wójcikowski – absolutny mistrz powiatu w tej popularnej wówczas
dyscyplinie sportu. Tadeusz Wójcikowski reprezentował województwo kieleckie w zawodach centralnych. Podczas gdy przeciętnie rzucano w granicach
50 metrów, granat po jego rzutach przekraczał odległość 90 m!
Na przełomie lat 60 i 70-tych czołowym połanieckim lekkoatletą był Jan Spychała. Uczestniczył on
z powodzeniem w wielu zawodach rangi powiatowej
i wojewódzkiej, reprezentując później barwy KSZO
Ostrowiec. Trenował wspólnie z pochodzącym z Turska Marianem Mazurem (w 1968 mistrz powiatu
na 1500m). Jan Spychała to pierwszy w historii klubu sportowiec posiadający uprawnienia trenerskie
w dziedzinie lekkiej atletyki oraz piłki nożnej. Jako
że do sportu podchodził w sposób profesjonalny,
uzupełnił je z czasem kursami spikera i dziennikarza
sportowego. W karierze trenerskiej, oprócz druży20

ny Czarnych Połaniec prowadził również juniorów
Pogoni Staszów, a potem Stali Mielec.

27. Dyplom Feliksa Warchałowskiego

28. Dyplom Jana Spychały
29. 16.04.1972 – Podzamcze Chęcińskie – Jan Spychała po
zdobyciu Mistrzostwa Województwa LZS w biegu przełajowym
na 5 km

30. Staszów Mistrzostwa
Powiatowe LZS – od lewej
Jan Spychała mistrz powiatu
2000 m, z czasem 7,05,09
i Marian Mazur z Turska
mistrz na 1500 m.

31. Na metę wbiega
Marian Mazur
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32, 33. 1979.05.09 Połaniec Biegi Kościuszkowskie (z lewej Mirosław Marczewski)

34. 1979 Warszawa Maraton Pokoju
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35. Zawody w Skarżysku
Kamiennej

W późniejszych latach dużym powodzeniem cieszyły się Biegi Kościuszkowskie, a młodzież połanie-

ckiej szkoły sama organizowała wyjazdy na zawody
sportowe w kraju.

SIATKÓWKA
Przed wojną siatkówka była najpopularniejszą
dyscypliną, którą młodzież uprawiała amatorsko.
Do wyróżniających się wtedy siatkarzy należeli:
Ludwik Warchałowski, Marian Łańka, Władysław
Łańka, Henryk Machnicki, Marian Kobos, Ryszard
i Czesław Kucharscy, Bogusław i Zdzisław Kozłow-

scy oraz Tadeusz Stramowski (znakomity sportowiec ze Zdzieci), Józef Korczak, Edward Korczak,
Stanisław Warchałowski, Zbigniew Jańczuk, Fredek Korczak, czy ksiądz Stefan Król. W Połańcu
grywało też dwóch wysokich, wysportowanych
chłopaków z Rudy (niestety, nie znamy ich nazwisk).

36. Ok. 1941 przed meczem siatkówki na „Ciołkowym błoniu”
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Często również dziewczęta grywały w siatkówkę
pod szkołą albo na boisku w lasku między Połańcem a Ruszczą (na Rozkach). Zwykle nauczyciele
organizowali tam właśnie „Dzień lasu” – 1 kwietnia.
Na boisku można było podziwiać: Kazimierę Grelewską, Bogusię Korczak, Natalię Kłosińską, Marię
Jańczukową, Zuzannę Korczak, a potem Natalię
Wołoszynowską. W późniejszych latach wyróżniała
się Helena Marczewska (z ul. Krakowskiej).
W pierwszych latach istnienia klubu największe
sukcesy były udziałem właśnie siatkarzy. Grali oni
na „Ciołkowym błoniu”, a po wojnie, dzięki wyrozumiałości ks. Zbroi, przenieśli się pod kościół. Mecze

37. Boisko na „Ciołkowym błoniu” przy wale; Góra: Józef
Kucharski, Czesław Kucharski. Stoją: Stanisław Warchałowski –
Marian Łańka – Zdzisław Kozłowski

siatkówki wywoływały ogromne zainteresowanie,
a kibice z trudem mieścili się przy boisku koło kościoła
św. Marcina. W przeciwieństwie do piłkarzy, siatkarze
mogli grywać w kilku miejscach: na boisku za szkołą
w „Górce” (dziś ZSZ w Połańcu), na placyku przed
szkołą „na Zamościu”, a po budowie remizy i likwidacji
straganów żydowskich – na rynku.
Pierwszy skład drużyny stanowili zawodnicy
grywający w „siatkę” jeszcze przed wojną: Ludwik
Warchałowski, Marian Łańka, Władysław Łańka, Henryk Machnicki, Marian Kobos, Ryszard
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i Czesław Kucharscy. Połańczanie, zaraz po wojnie,
rozegrali na boisku wytyczonym na rynku pierwszy
mecz z drużyną zza Wisły. Drużyna ta, jako ekipa
z Borowej, prowadzona była przez Kazimierza
Wójtowicza (ojca słynnego Tomasza Wojtowicza
ze „złotej drużyny” Huberta Wagnera). Mecz, niestety, wygrała drużyna gości, ale kolejne zawody
były bardzo wyrównane i zawsze niezwykle zacięte.
To właśnie w tym czasie budowała się nasza „złota drużyna”, która była postrachem okolicznych
siatkarzy. Połańczanie gromili drużyny ze Staszowa, Osieka, Rytwian, Koprzywnicy, Szczucina, czy
Sandomierza.
Spotkania z sąsiadami organizował Ludwik Warchałowski (dla przykładu mecze z osiecką drużyną uzgadniane były z kierownikiem szkoły panem Królem).
W tym czasie drużyna zdobyła swoje pierwsze
stroje. „Załatwił” je z Pafawagu Wrocław studiujący
tam Stanisław Grelewski. Zniszczone piłki zszywał
przeważnie ojciec jednego z siatkarzy, Władysława
Fijałkowskiego, który był szewcem.
Jeden z ciekawszych meczów odbył się w Połańcu,
pod kościołem, 2 sierpnia 1950 roku, podczas odpustu. Do naszego miasteczka przyjechała drużyna
z Sandomierza oraz wielu kibiców, wśród których
było wielu kolegów połańczan ze szkół sandomierskich. Ku uciesze ogromnej ilości kibiców gospodarze mecz wygrali. Wieczór zakończył się wspólną
biesiadą, goście przyjezdni nocowali u przyjaciół
w Połańcu, a największa grupa spała w stodole u prezesa Władysława Kosowicza.
Największym sukcesem tej drużyny było zdobycie
w 1952 r. mistrzostwa województwa kieleckiego
LZS podczas turnieju w Suchedniowie. Na turniej
zawodnicy pojechali, zabierając ze sobą chleb
i 3 kg kiełbasy. Nocowali na stacjach kolejowych,
ale wyprawa zakończyła się fantastycznie, gdyż
po pokonaniu drużyn z Suchedniowa, Skarżyska,
Łącznej, i w finale zespołu z Kielc, połańczanie zostali
najlepszą drużyną LZS w województwie kieleckim.
Młodzi sportowcy sami żartobliwie nazywali swój
zespół zwyczajowo „LZS Szmacianka”, ale to właśnie
na tym turnieju koledzy z innych drużyn zwrócili
im uwagę, że co to za „Szmacianka”, która rozbiła
zespoły z całego województwa.
Na turniej drużyna pojechała razem z prezesem
Ludwikiem Warchałowskim. Jej skład stanowili:

38 Z albumu rodzinnego…

39. Spartakiada powiatowa – 1960 zwycięstwo połańczan w Staszowie z drużyną gospodarzy

25

40. Z prawej Jan Witek (drużyna gimnazjum w Sandomierzu)

41. Gimnazjum w Sandomierzu czerwiec 1950 r. z prawej Jan Witek
Stoją od lewej: Jerzy Świerk, Wiesław Fijałkowski, Ryszard Giekoś (?), Zdzisław Teter, Stanisław Bida, Jan Witek (czołowy rozgrywający połanieckiej drużyny)
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42. Drużyna Ośrodka Krzewienia Kultury Fizycznej „Społem” Kielce, 4-ty z lewej Eugeniusz Tarnowski (najlepiej i najmocniej zagrywający drużyny z Połańca)

Stanisław Grelewski, Marian Łańka, Mateusz
Łowicki, Eugeniusz Tarnowski, Jan Witek oraz
młodsi: Janusz Gil, Ryszard Rzepecki i Ryszard
Brzostowicz.
Za to zwycięstwo drużyna otrzymała, oprócz pieniędzy, stroje sportowe i stół do tenisa, od którego
wzięła początek sekcja tenisa. Siatkarze stanowili
znakomity zespół, a o jego sile świadczy fakt, że Stanisław Grelewski, studiujący wówczas we Wrocławiu stomatologię, był powołany w latach 1950-52
do szerokiej kadry Polski. Grał najpierw w Pafawagu,
a potem w AZS-ie Wrocław. Z kolei Hieronim Łowicki,
grający w mieleckiej Stali, w Połańcu grywał tylko
okazyjnie. Eugeniusz Tarnowski grał w gimnazjum
w Mielcu, następnie podczas studiów w Pafawagu
Wrocław, a po przyjeździe do Kielc w tamtejszej
Tęczy Kielce i OKKF Społem Kielce.
Drużyna ta jeszcze raz błysnęła, zwyciężając turniej powiatowy w Sandomierzu w 1954 r.,
pokonując w finale gospodarzy. Po tym sukcesie
siatkarze znacznie spuścili z tonu, bowiem kończący naukę uczniowie i studenci, tworzący
w dużej mierze ten zespół, rozjechali się po kra-

ju bądź skupili na sprawach zawodowych. Połaniecka „złota drużyna” grała w latach 1951-59.
Pozostali w Połańcu zawodnicy zaczęli później grywać w staszowskiej drużynie (wraz ze staszowianami, m.in. Jerzym Markowskim z Mostek czy panem
Jastrzębiem). Drużyna staszowska często grywała
na boisku w Golejowie w obecności plażowiczów.
W latach 1965-67 w składzie grających na kościelnym boisku połanieckich siatkarzy znajdowali
się dwaj wikariusze: ks. Jan Glibowski i ks. Jan
Mulewicz. Często, gdy niedzielne mecze odbywały
się w czasie popołudniowej mszy, nie schodząc z boiska, kłócili się, na kogo przypada kolej odprawiania
mszy. Przechodzący obok boiska ks. proboszcz
Stanisław Zbroja kiwał to tylko kręceniem głową
i cichym: „Znowu moja kolej”. Był on już przyzwyczajony do zafascynowanych sportem wikariuszy,
do których Połaniec miał wyjątkowe szczęście.
W latach 60-tych drużynę zasilili: Ryszard Rzepecki, Kazimierz Warenda, Janusz Łabuszewski,
Ryszard Brzostowicz, Feliks Drożdżowski (ojciec
Marka, mistrza Europy w karate) oraz czołowy zawodnik kolejnych lat – Ludwik Kosowicz.
27

43. Od lewej ks. Jan Glibowski i ks. Jan Mulewicz
(komunia Małgorzaty Brzostowicz)

44. Turniej w Końskich – atakuje Ryszard Woszczyński, wystawiał Eugeniusz Tarnowski – drużyna OKKF Społem Kielce

45. Stoją od lewej: Ludwik Kosowicz, Ryszard Stachura, Andrzej Guzik, Maciej Korczak, Mirosław Zając, Marek Łabuszewski
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46. Boisko „pod kasztanami” koło kościoła, blokuje Stanisław
Grelewski, na pierwszym planie Władysław Fijałkowski

Na początku lat 70-tych siatkarze z Połańca
utrzymywali się w środkowych strefach klasy A.
Do najlepszych zawodników tamtej drużyny należeli: Ludwik Kosowicz, Tadeusz Kłosiński, Roman
Brzostowicz, Leszek Wiącek, Tadeusz Kieszkowski, Marcin Korczak, Jerzy Świtek, Tadeusz
Guzik, Czesław Brzdękiewicz, Andrzej Korczak
i Mieczysław Matusiewicz (też ok. 1973 ks. Józef
Wijata). Ci zawodnicy, prowadzeni przez starych
mistrzów: Stanisława Grelewskiego i Kazimierza
Warendę, mieli przywrócić blask połanieckiej siatkówce. Niestety, z powodu braku środków drużyna
została wycofana z rozgrywek w 1972 roku. Mecze
rozgrywane były na boisku koło kościoła, szatnią
często była stodoła w domu Ludwika Kosowicza,
mieszkającego najbliżej boiska. Tam też przez jakiś
czas znajdował się podest i sztanga, którą ćwiczyli
sportowcy.
Pod koniec lat 70-tych odtworzona drużyna siatkarzy, której podporą był Ludwik Kosowicz, próbowała
nawiązać do najlepszych powojennych czasów, ale
problemy organizacyjne na to nie pozwoliły. Drużynę uzupełniali wtedy młodzi zawodnicy: Ryszard
Stachura (grający w Wawelu Kraków), Marek Łabuszewski, Maciej Korczak, Mirosław Zając i Jerzy
Świtek.

SPORTY MOTOROWE
Na początku lat 60-tych LZS zorganizował w Połańcu
kilka wyścigów motocyklowych „O złoty kask”. Były
to wydarzenia wyjątkowe, które cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem. Zawodnicy (kilku lub kilkunastu) startowali z rynku (obok apteki), trasa wiodła ul. Ruszczańską przez Rybitwy i Żapniów, a meta
ulokowana była na ul. Mieleckiej, obok Komisariatu

Milicji (obok Chederu). Niedoścignionym mistrzem
w tej dyscyplinie, jak i motocyklowych akrobacjach był
Janusz Marczewski. Podjął on nawet próbę profesjonalnego uprawiania sportów motorowych w Kielcach,
jednak ówczesna rzeczywistość nie pozwoliła mu
na kontynuowanie oryginalnej pasji.

CIĘŻARY
Połańczanie zawsze lubili sporty siłowe. Nie wiemy,
gdzie trenowali połanieccy sztangiści w pierwszych
latach otwarcia sekcji. Zapewne w przydomowych
zabudowaniach czy stodołach. 12 stycznia 1961 r.,
kiedy to oddano do użytku budynek szkoły podstawowej przy ul. Ruszczańskiej, w klasach starej

szkoły na „Zamościu” otwarto świetlicę, w której
umieszczony został podest do podnoszenia ciężarów. W innych pomieszczeniach znajdowały się
jeszcze sala ze stołem do tenisa stołowego oraz
kawiarnia prowadzona przez Szczepana i Oleńkę
Warchałowskich.
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47. Przydomowy trening

49. … z kroniki prezesa Janusza Marczewskiego

Sekcja ciężarów powstała ok. 1958 roku. Pionierami podnoszenia ciężarów byli: Janusz Wołoszynowski, Aleksander Warchałowski i Zdzisław
Kosowicz. Latem ciężarowcy ćwiczyli na pomoście
zbudowanym przy boisku, zimą w świetlicy na ulicy
Staszowskiej, a późniejszych latach w świetlicy na ulicy 11-go listopada. W Połańcu odbywały się m.in.
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48. Popisy nad rzeką

50. Podest i sztangi przygotowane do „Konkursu siłaczy”, który
odbył się z okazji 25-lecia klubu

mistrzostwa powiatu staszowskiego w tej dyscyplinie sportowej, a największe sukcesy zawodnicy
Czarnych odnosili na przełomie lat 60/70. Pomimo
amatorskich warunków, w jakich uprawiali swoją
dyscyplinę ciężarowcy z Połańca, udawało im się
wchodzić do pierwszych dziesiątek ligowych tabel
województwa kieleckiego; np. w 1972 w kategorii

juniorów Ryszard Wałcerz był siódmy w wadze
muszej, Marcin Korczak ósmy w koguciej, a Adam
Barabasz dziewiąty w piórkowej. Występujący
w lidze okręgowej połanieccy ciężarowcy nie mieli
sobie równych w powiecie staszowskim.
W roku 1973 na indywidualnych mistrzostwach
powiatu, rozegranych w połanieckiej szkole, zdobyli
pięć złotych medali (na sześć do zdobycia). Marcin
Korczak w koguciej, Adam Barabasz w piórkowej,
Czesław Tatara w średniej i Andrzej Korczak, który

wyprzedził brata Romana Korczaka, w półciężkiej. W tym samym roku zawodnicy ci zdominowali
powiatową spartakiadę zorganizowaną również
w Połańcu.
Niestety, brak trenerów potrafiących nauczyć,
jak połączyć siłę z techniką, spowodował, że chcąc
profesjonalnie uprawiać tę dyscyplinę, trzeba było
szukać klubów w większych miastach (np. Tęcza
Mielec)

TENIS STOŁOWY
Sekcja tenisa zrodziła się automatycznie po „wygraniu” przez siatkarzy w 1952 r. stołu do tenisa w rozgrywkach wojewódzkich. Stół ustawiono najpierw
w domu rodziców dra Janusza Gila, a po utworzeniu świetlicy w szkole na „Zamościu” i następnie
w świetlicy na 11-go listopada.

51. Dyplom Szczepana Warchałowskiego

Pierwszą drużynę tworzyli: Tadeusz Pławski
(wicemistrz powiatu), Marian Ramos, Kazimierz
Warenda, a później Janusz Marczewski i Jan
Łabuszewski.
Warunki do trenowania w świetlicach były fatalne,
co jednak nie przeszkadzało w zdobywaniu laurów

52. Dyplom Marcina Korczaka
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53. Dyplom Czesława Brzdękiewicza

w tej dyscyplinie. Do najlepszych zaliczali się wtedy m.in. Czesław Brzdękiewicz (trzeci gracz powiatu),
Ireneusz Adamczak – wicemistrz powiatu oraz bodaj
najlepszy z tej trójki Szczepan Warchałowski. Skład
uzupełniali Stanisław Machnicki, Marcin Korczak
i Feliks Warchałowski.
Często na sparingi do Połańca przyjeżdżał ze Staszowa znakomity pingpongista, pan Dywan. Jego
obecność mobilizowała do treningów i podnosiła
poziom sportowy. Zwycięstwa, porażki i rewanże
podsycały emocje wokół tej dyscypliny.
Na początku lat 70-tych tenisiści w składzie: Stanisław Machnicki, Janusz Marczewski, Czesław
Brzdękiewicz, Andrzej Guzik i Teresa Bławat
z Rytwian nie liczyli się w rozgrywkach, zajmując
przeważnie ostatnie miejsce w tabeli, bowiem czę-

sto z braku środków oddawali mecze walkowerem.
Zresztą takie ówczesne potęgi jak Skalnik Wiśniówka
czy Budowlani Kielce były poza zasięgiem połanieckich pingpongistów. Niemniej jednak indywidualnie spore sukcesy odnosili zwłaszcza Stanisław
Machnicki (mistrz powiatu w 1971 i 1972 r.) oraz
Janusz Marczewski.
Pod koniec lat 70-tych sekcja tenisa grała w tarnobrzeskiej klasie wojewódzkiej, a Marcin Korczak,
najlepszy zawodnik tej drużyny, odnosił spore sukcesy indywidualne na szczeblu wojewódzkim (mistrz
juniorów woj. rzeszowskiego w 1972, podczas pracy
w Mielcu, a kilka lat później wicemistrz woj. kieleckiego). Poza nim w zespole grali wtedy: Andrzej
Guzik, Stanisław Machnicki i Marek Łabuszewski.

SZACHY
Pojedynki na planszach szachowych prowadzono
w świetlicy na Zamościu.
W szachy znakomicie wtedy grali – wszechstronny mistrz Ludwik Warchałowski, jak również Marian Łańka. Z kolei warcaby tak rozpaliły
emocje połańczan, że gra ta była popularna jeszcze
przez wiele lat. Mieszkańcy rywalizowali w szkole
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bądź też na ławeczce w rynku. Tam można było
spróbować sił z lokalnym mistrzem tej dyscypliny – Bolesławem Małkiewiczem. Tam też często
można było spotkać Andrzeja Głogowskiego
czy później Macieja Korczaka. Zimą większość
meczów rozgrywano w domach, m.in. u Feliksa
Drożdżowskiego.

54. Dyplom Ludwika Warchałowskiego

55. Połaniec – zmagania szachowe: z lewej Andrzej Głogowski,
z prawej stoi Feliks Drożdżowski

56. Kazimierz Kasiński z uczniami

Najlepszym jednak połanieckim szachistą lat
60-tych był nauczyciel Kazimierz Kasiński, który dwukrotnie zostawał mistrzem województwa,

na turniejach w Radomiu i Starachowicach. (Turnieje
C.R.S – Centrali Rolniczej Spółdzielczości?)

SZERMIERKA, KARATE I STRZELECTWO
Z Połańca pochodziło wielu sportowców, których
losy rzuciły do innych miast i krajów. Jednym z najbardziej utytułowanych jest mieszkający dziś w Żywcu szermierz Feliks Drożdżowski. Po ukończeniu
szkoły w Połańcu zaczął on swoją przygodę z tym
sportem w powstałej w 1967 r. sekcji najstarszego
mieleckiego klubu „Gryf” (założonego w 1908 r.).
Feliks Drożdżowski był pierwszym zawodnikiem tego

klubu powołanym do kadry narodowej juniorów
w 1969 r. Od 1970 r. związał się on Z GKS Katowice,
posiadającym jedną z najmocniejszych w tym czasie
sekcji szermierzy w Polsce. W barwach tego klubu
wywalczył dwukrotnie mistrzostwo Polski w drużynie
(1975, 1977), wicemistrzostwo Polski indywidualnie
(w 1974 i 1983) i reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata w Grenoble (1974). W 1983 r. przegrał
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57. Łańcut 17.09.1968 – Młynek, Żola, Emilia Drabik (trener), Feliks Drożdżowski, Lechociński

58. 1976 – Turniej w Valance zwycięski mecz Francja – Polska – z prawej
Feliks Drożdżowski
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59. Powołanie na MŚ w Grenoble

60. Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata w szermierce w Grenoble - lipiec 1974 r.
Feliks Drożdżowski stoi pierwszy z prawej

finałową walkę Mistrzostw Polski ze swoim kolegą
Jerzym Janikowskim, wicemistrzem świata juniorów (1972) i 3-krotnym mistrzem Polski, z którym
od 1981 r. wspólnie trenował drużynę GKS Katowice.
Z prasy:
1974 – W reprezentacji Polski na szermiercze mistrzostwa świata w Grenoble
znalazł się szpadzista Feliks Drożdżowski.
Był on zawodnikiem z Katowic, ale ze
sportem zapoznał się w Połańcu, gdzie
uprawiał siatkówkę i tenis stołowy. Z
szermierką zapoznał się w Mielcu, gdzie
chodził do szkoły średniej.
Życie sportowca to ciągłe treningi i liczne wyjazdy
na zawody. Nagradzane są one jednak miłymi chwilami, takimi jak możliwość spotkania kuzyna podczas
wygranego przez Feliksa Drożdżowskiego turnieju
szermierczego w węgierskim Vesprem w 1976 r.
Marek Drożdżowski rozpoczynał przygodę
ze sportem jako gimnastyk Gwardii Warszawa, lecz
jako dziecko dyplomatów jeździł później po całym
świecie. Z kuzynem Feliksem spotkał się w Buda-

61. Marek Drożdżowski z rodziną
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peszcie, gdzie kontynuował treningi w Honvedzie.
Kontuzja, której doznał, nie pozwoliła mu na dalsze

62. Gazeta
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uprawianie tej dyscypliny, więc zmienił ją na karate,
zostając pierwszym „połanieckim” mistrzem Europy
w 1985 r. Później wyjechał za ocean, gdzie prowadził
jakiś czas szkółkę kick-boxingu w USA, a następnie
przeprowadził się do Kanady.

Z prasy:
SPORT 10 grudnia 1985 nr 240 (…) Przedstawmy może teraz turniejową drogę
naszych reprezentantów. – Zacznijmy od
mistrza Europy. Drożdżowski w pierwszej
walce pokonał Hiszpana Blanco, w drugiej przed czasem wygrał z Irlandczykiem
Fitzpatrickiem, w trzeciej nie dał szans
rewelacji ostatnich MŚ, czarnoskóremu
Holendrowi Constancji, wreszcie w finale
pokonał przez dyskwalifikację Duńczyka
Petersena.
Obydwaj kuzyni to miłośnicy strzelectwa,
a Feliks reprezentował nawet województwo katowickie w tej dyscyplinie, co jest
niejako kontynuacją rodzinnych tradycji.
Rodzina Drożdżowskich była bowiem
mocno związana z przedwojennym połanieckim kołem łowieckim.

PIŁKA NOŻNA
Piłka nożna to magiczna dyscyplina sportu, która stanowi wizytówkę każdego klubu. Tak było
i w Połańcu, chociaż to siatkówka przynosiła sławę

w pierwszych latach jego funkcjonowania. Po utworzeniu klubu i pierwszych meczach towarzyskich
piłkarze zaczęli od najniższych klas rozgrywkowych.
W pierwszym zespole, ok. 1948-49 grali m.in.: Ludwik

63. Pierwsza drużyna piłkarska z Połańca; Stoją od lewej: Ryszard Matusiewicz, Jerzy Pławski,?,?, Mieczysław Bobrowski,?,?,?;
Dół:?, Marian Łukaszek (?), Ryszard Kucharski (kpt)

64. Młode pokolenie piłkarzy,
Koniec lat 40-tych, stoją
od lewej:?, Marian Marczewski,?,?,?, Jan Witek
Klęczą: Władysław
Szcześniak(?),?Dół: Zygmunt
Laska, Marian Łukaszek,?
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65. Lata 50-te stoją u góry od lewej:Jerzy Pławski, Józef Marczewski, Tadeusz Warchałowski, Janusz Gil, Henryk Ramos, Władysław
Szcześniak, Marian Marczewski,?, Marian Łańka, Jan Witek
Dół: drużyna przeciwna, klęczy w ciemnej koszulce z piłką Marian Łukaszek

66. Jan Witek i Lucjan Jarzyna
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67. Marian Marczewski i Jan Witek

Warchałowski, Ryszard Kucharski, Józef Ścisłowski (bramkarz), Jerzy Pławski, Henryk Pasek, Mieczysław Bobrowski, Benedykt Machniak, pan
Amanowicz i Wacław Jungiewicz
Klub zaczynał grę od klasy C. Samozwańczym
trenerem, z racji poziomu gry i doświadczenia, był
wtedy Ludwik Warchałowski. Pierwsze stroje były
przywożone przez zawodników pracujących w WSK
i trenujących w Mielcu (Zygmunt Laska, Władysław
Szcześniak, Jerzy Pławski i inni). Trampki, getry czy
koszulki były „starymi” strojami zespołu Stali.
W tym okresie drużynę tworzyli m.in.: Józef Marczewski, Marian Marczewski, Tadeusz Warchałowski, Eugeniusz Warchałowski, Mieczysław
Warchałowski, Władysław Szcześniak, Zygmunt
Laska, Jan Witek, Czesław Bobrowski, Kazimierz
Bobrowski, Henryk Ramos, Antoni Łowicki, Mateusz Łowicki, Ryszard Kucharski, Marian Kurgan,
Marian Łukaszek, Ryszard Matusiewicz i Ryszard
Brzostowicz. W drużynie wyróżniali się: Władysław
Szcześniak i Zygmunt Laska, najlepszy prawoskrzydłowy w tych latach, a na obronie niesamowicie silny
Mieczysław Bobrowski.

68. Od lewej: Tadeusz Warchałowski (z ul. Ruszczańskiej),
Marian Łukaszek, Władysław Szcześniak

69. Czarni Połaniec w latach 50-tych. Stoją od lewej: Jan Witek, Zenon Irwański, prezes Władysław Kosowicz, Henryk Ramos, Józef
Marczewski, Mateusz Łowicki, Czesław Bobrowski. Kucają: Zygmunt Laska, Tadeusz Warchałowski, Janusz Gil. Leżą: Marian Łukaszek,
Władysław Szcześniak, Warchałowski
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Przypuszczalne ustawienie tej drużyny na boisku:
Marian
Łukaszek
(Zenon
Irwański)

Zygmunt
Laska

Marian
Marczewski

Tadeusz
Warchałowski

Jan
Witek

Henryk
Ramos
Warchałowski

Marian
Kurgan

Władysław
Szcześniak

Wyjazdy
Z transportem na pierwsze mecze bywało różnie.
Czasami na pobliskie zawody drużyna udawała się
„na dwie furmanki”: z Edmundem Wojciechowskim
i Janem Marczewskim. Wyjazdy takie wyglądały czasem niezwykle interesująco. Np. na jeden
z meczów w Rytwianach, jadąc z kapitanem drużyny – księdzem Wójcikiem, zawodnicy odmawiali
po drodze różaniec. Widząc to, ludzie z Rudnik
zatrzymywali się i żegnali, myśląc, że to jakaś pielgrzymka.
Na mecze z Bogorią piłkarze udawali się kolejką. Tam jednak, oprócz zmagania z fatalnym boiskiem, ze zbitymi z żerdzi bramkami, otoczonego
zaoranymi polami, trzeba było uważać na kontuzje, ponieważ poziom piłkarski przeciwników był
bardzo niski.
Późniejsze czasy to wyjazdy ciężarówką pod
plandeką z zamontowanymi ławkami – z panem
Zenonem Irwańskim. Pan Irwański na co dzień
woził ludzi do Lublina, a w niedzielę, będąc
w Połańcu, jeździł na mecze. Często na przejazd składali się towarzyszący drużynie kibice.
Na mecze piłkarze jeździli również z p. Kazimierzem Bobrowskim.
W 1955 roku, kiedy powstał powiat w pobliskim
Staszowie, Rada Powiatowa przekazywała pieniądze
na funkcjonujące w powiecie LZS-y. Dzięki temu
zespół pozyskał nowe stroje sportowe. Pomagali
w tym Czesław Kwiecień i pan Baltyn.
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Marian
Łukaszek

Józef
Marczewski
(czasami na
stoperze)

Czesław
Bobrowski

Mateusz
Łowicki

Przypuszczalne ustawienie drużyny w roku 1956
(mecz w Rytwianach, zwycięstwo 4:2)

Zygmunt
Laska

Józef
Marczewski

Kazimierz
Bobrowski

Mieczysław
Warchałowski

Andrzej
Matusiewicz
(debiutant)

Marian
Marczewski

Józef
Jungiewicz

Ryszard
Kucharski

Władysław
Szcześniak

W latach 60-tych bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się mecze Pucharu Polski, bowiem
połańczanie niejednokrotnie zwyciężali zespoły
z wyższych klas rozgrywkowych, jak Iskra Kielce,
Wisła Sandomierz czy KSZO Ostrowiec. Drużyna
najmocniejsza była w okresie wakacyjnym, kiedy
młodzież wracała ze szkół do Połańca, gdzie nie
było jeszcze szkoły średniej. Wtedy można było
nadrobić trochę punktów. Gorzej sytuacja wyglądała
w trakcie sezonu.
W pierwszej połowie lat 60-tych drużynę piłkarską
tworzyli m.in.: Józef Marczewski, Andrzej Matusiewicz, Ryszard Brzdękiewicz, Feliks Warchałowski,
Tadeusz Pławski, Władysław Kołek, Czesław Przywara, Mieczysław Pietrzyk, Mieczysław Łodkowski, Janusz Łabuszewski, Tadeusz Buczek, Antoni
Zaliński, Bolesław Ryniewicz, Władysław Łowicki,
Tadeusz Łukaszek, Henryk Miłoś, Janusz Wołoszynowski, Jerzy Matusiewicz, Ireneusz Adamczak,
Ryszard Matusiewicz, Stanisław Miller, Krzysztof
Sobierajski (z Rudnik) oraz dwaj księża: ks. Józef
Wójcik i ks. Leopold Kowalik.

70. Drużyna Czarnych 1961 r. Stoją od lewej: Ryszard Matusiewicz ps. „Uliczka”, Andrzej Matusiewicz, Feliks Warchałowski, Mieczysław Łodkowski, Ireneusz Adamczak. Na dole: Józef Wałcerz, Tadeusz Buczek, Janusz Wołoszynowski, Antoni „Tosiek” Zaliński
(bramkarz), Ryszard Brzdękiewicz, Janusz Łabuszewski

Przypuszczalne ustawienie tej drużyny na boisku
w systemie WM

Mieczysław Matusiewicz. Drużyna grała nieźle, choć
poziom organizacyjny połanieckiego futbolu daleki
był od ideału. Nierzadko zdarzało się, że skład formo-

Antoni Zaliński
Janusz
Łabuszewski

Feliks
Warchałowski

Ryszard
Brzdękiewicz

Józef Wałcerz

Tadeusz
Brzdękiewicz

Janusz Wołoszynowski

Mieczysław
Łodkowski

Ryszard
Matusiewicz
Andrzej Matusiewicz

Ireneusz
Adamczak

Od 1962 r. w drużynie grał najmłodszy zawodnik pierwszej drużyny w historii klubu, 14-letni

71. 1964 r. Mieczysław Matusiewicz i Józef Bobrowski
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72. Czarni lata 60-te, stoją od lewej: Józef Brzostowicz, Roman Brzostowicz, Czesław Brzdękiewicz, Czesław Przywara, Jerzy Matusiewicz, Józef Bobrowski, Mieczysław Brzdękiewicz, Mieczysław Pietrzyk, Mieczysław Matusiewicz, Antoni Zaliński, Feliks Warchałowski,
prezes Władysław Kosowicz i jeden z najwierniejszych kibiców Marian Łukaszek.

wał się w niedzielę po mszy, a czasami, gdy brakowało
zawodników, na bramce stawał kierowca ekipy Zenon
Irwański lub któryś z kibiców.

73. Staszów 1965 r. Antoni „Tosiek” Zaliński – po przejściu z
Połańca do Pogoni

42

Księża
Klub z Połańca miał wyjątkowe szczęście do księży zafascynowanych sportem. Oprócz siatkarzy: ks.
Stefana Króla (przed wojną), ks. Jana Glibowskiego
i ks. Jana Mulewicza (w latach 60-tych, później też,
ok. 1973, ks. Józef Wijata), najwięcej duchownych
interesowało się oczywiście piłką nożną.
Ksiądz Józef Wójcik grał w drużynie Czarnych,
będąc wikariuszem w Połańcu (od 1959 roku). Ksiądz
Wójcik to osoba do dziś wspominana wśród starszych mieszkańców naszego miasta. Był księdzem
wyjątkowym, uwielbianym przez młodzież i umiejącym z nią rozmawiać. Zdarzało się, że jadący z nim
na mecz, piłkarze odmawiali różaniec, ale podczas
powrotu, zwłaszcza po zwycięstwie, ksiądz Józef
potrafił się wspaniale bawić. Drużyna musiała też
co prawda uważać na odzywki boiskowe, ale podnosiło to tylko poziom „fair play” rozgrywanych
meczów. Ksiądz Wójcik zawsze kibicował drużynie

74. Stoją od lewej: Prezes Władysław Kosowicz, ks. Józef Wójcik, Zenon Irwański, Henryk Miłoś, Antoni Łowicki, Ryszard Brzdękiewicz, Janusz Marczewski, Mieczysław Łodkowski, Janusz Wołoszynowski

75. Pacanów – Połaniec 2:3
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z Połańca i był jej fanem nawet po przeniesieniu
do Suchedniowa. Gdy tam mieszkał, nie mogło go
zabraknąć na meczu Orlicza z Czarnymi. Po meczu
ksiądz Józef zapraszał do siebie wszystkich piłkarzy
i kibiców z Połańca na poczęstunek i zabawę. Ksiądz
infułat Józef Wójcik zmarł w lutym 2014 r. jeszcze
przed publikacją niniejszego opracowania.
W latach 1963-66 w połanieckim kościele pracowali wikariusze ks. Jan Malec i ks. Leopold Kowalik. Obydwaj zafascynowani piłką nożną. Ksiądz
Stanisław Zbroja, traktujący ich jak ojciec, przymykał oko na „zaniedbywanie” przez nich niektórych obowiązków. Ksiądz Kowalik często „uciekał”
proboszczowi w trakcie mszy, przebierał się i jechał
swoim Junakiem na mecze z drużyną. Ksiądz Jan
Malec bardzo lubił grać w piłkę i rozegrał nawet
jeden mecz w barwach Czarnych, niestety, duża
wada wzroku oraz konieczność noszenia okularów uniemożliwiała mu uprawianie tego sportu.
Będąc jednak zagorzałym kibicem, własnoręcznie
wykonywał piękne plakaty informujące o meczach
rozgrywanych w Połańcu.
Obecność księży na boisku wpływała też na zacho-

wanie kibiców. Zdarzyło się, że podczas meczu
w Pacanowie miejscowi „kibice” rzucali do piłkarzy
z Połańca ziemniakami…. Dopiero gdy ktoś poinformował ich, że w drużynie gra ksiądz, przestali
rozrabiać i uspokoili się. Ksiądz Kowalik był wtedy
kapitanem drużyny. Był to mecz zacięty, decydujący
o awansie do klasy B. Połańczanie wygrali 3:2. Jedną
z bramek z rzutu karnego zdobył Józef Marczewski,
a zwycięską bramkę w ostatnich minutach zdobył
z rzutu wolnego Mieczysław Matusiewicz. [Czarni
zostali wcześniej zdegradowani do klasy C za brak
środków finansowych na opłacanie sędziów].
Stal Mielec
Wielu połańczan zaczynało przygodę z piłką
w Mielcu, występując w juniorach i podpatrując, jak
grają seniorzy Stali. Pierwszym, który grał w Mielcu,
był kapitan połańczan Ryszard Kucharski (niedługo po zakończeniu II wojny światowej). W Mielcu
uczyli się grać: Zygmunt Laska, pracujący w kadrze
zarządczej WSK (najlepszy prawoskrzydłowy tego
okresu), czy Władysław Szcześniak – szef partii
w WSK, czy p. Amanowicz (z ul. Staszowskiej), przed

76. Pacanów – Połaniec 2:3 (bramkę z wolnego zdobywa M. Matusiewicz)
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77. Legitymacja juniora Stali Mielec z 1967 r.

78. Legitymacja LZS Połaniec sekcja piłki nożnej z 1962 r.

79. Wyprawa kibiców z Połańca na mecz Stali Mielec

wyjazdem na studia. Później grali jeszcze Andrzej
Matusiewicz, świetnie zapowiadający się junior
III-ligowej Stali, który jednak powrócił do Połańca,
oraz jego młodszy brat Mieczysław Matusiewicz.
Od lat połańczanie pracujący na WSK kupowali
bilety na mecze Stali, na które jeździła młodzież
z Połańca. Dojazd do Mielca odbywał się na różne

sposoby. Najpierw przewóz przez Wisłę, a potem
jedni rowerami, inni na autobus do Glin lub kolejkę
relacji Sandomierz – Dębica w Jaślanach.
Zażyłe stosunki między klubami wzmacniał
pochodzący z Zawady, pracujący na WSK, prezes
Stali, Edward Kazimierski. W tym czasie ważną
rolę odgrywali pochodzący z Połańca, a mieszkający
45

80. Czarni – Stal II Mielec 2:0

w Mielcu: Franciszek Korczak i dr Mieczysław Bernacki, którzy pomagali młodzieży przede wszystkim
w znalezieniu pracy i mieszkania.
Sporadycznie, „na lewo”, tzn. na czyjąś kartę,
w Połańcu grali tacy mielczanie jak Zygmunt Kukla.
Wiele lat w drużynie z Połańca grał Stanisław Miller,
mieszkając u prezesa Kosowicza, który traktował
go jak syna. Z Mielca trafili tu Stanisław Kamuda,
żonaty w Połańcu Bolesław Ryniewicz (z II-ligowej
Stali) oraz junior Stali „Sisi” Stanisław Sudoł.
Z racji prywatnych przyjaźni mielczanie wielokrotnie przyjeżdżali na mecze do Połańca, nie tylko
na uroczystości jubileuszu klubu, ale na zwykłe
nieoficjalne sparingi. Często mecze te sędziował
Marian Łańka.
Z prasy:
1973 – SPORT ZBLIŻA. Kontakty między
Połańcem a Mielcem, miastem piłkarskiego mistrza Polski, są od dawna bardzo
bliskie i zażyłe. Przejawiały się dotąd najczęściej w wymianie piłkarzy. Niedawno
Mielec pozyskał bramkarza, obecnie Czarni zostaną wzmocnieni kilkoma piłkarzami
z rezerwy Stali.
Te więzi przenoszą się obecnie na inne dziedziny życia. Działacze sportowi z Połańca
i Mielca wraz z sympatykami, postanowili
włączyć się czynami społecznymi do budowy mostu drogowego, mającego powstać
na Wiśle, który skróci znacznie odległości
między obiema miejscowościami.
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Nie-sportowe historie
Tak jak dziś, tak i kiedyś dochodziło do nieprzyjemnych sytuacji podczas meczów. Jednym z często
w Połańcu wspominanych był zatarg pomiędzy
kibicami Czarnych i Rudek. Zaczął się on od meczu
w Połańcu, na który „sędzia” przyjechał z drużyną
gości i „sprzyjał” jej w widoczny sposób. Mecz zamienił w farsę, gdy sędzia wyrzucił z boiska kolejnych
zawodników Czarnych (Ryszarda Brzdękiewicza
i Stanisława Sudoła). W czasie meczu kapitan
drużyny Feliks Warchałowski większość czasu
spędził przy linii bocznej, nie pozwalając kibicom
wtargnąć na boisko. Groziło to bowiem zamknięciem stadionu. Po końcowym gwizdku zawodnicy
drużyny gości, a zwłaszcza sędzia, mieli duży problem z opuszczeniem placu gry, ponieważ kibice
czekali na nich przy linii, blokując dojście do szatni i autobusu. Obecny na meczu milicjant dwoił
się i troił, zanim wszyscy opuścili stadion. Oprócz
tego, że pobito kilku piłkarzy najwięcej dostało się
„sędziemu”, który salwował się ucieczką pod siatką
stadionu. Kilku połańczan miało później spore
kłopoty z prawem, a sędzia spędził kilka miesięcy
w szpitalu. Mecz rewanżowy w Rudkach wyglądał podobnie. Nasi piłkarze zaraz po zakończeniu
meczu w biegu wsiadali do swojego autobusu,
nie próbując nawet się przebierać. Cała sprawa
odbiła się później na klubie, który został złośliwie
przeniesiony z grupy „starachowickiej” do grupy
„kieleckiej”, w której piłkarze musieli pokonywać
długie trasy na mecze do Sędziszowa, Wodzisława,
czy Koniecpola.

Przypuszczalne ustawienie podczas meczu w Iłży
w systemie 4-3-3:
Tadeusz Kieszkowski
(z braku bramkarza)
Janusz Marczewski

Mieczysław Matusiewicz

Władysław Kołek (kpt)

Ryszard Brzdękiewicz
Jerzy Matusiewicz

Stanisław Miller

Andrzej Matusiewicz

Feliks Warchałowski

Ireneusz Adamczak

Bolesław Ryniewicz

W meczu w Iłży naszej drużynie najbardziej
dokuczał brak bramkarza, a bramkę dającą remis
3:3 strzelił z połowy boiska(!) Mieczysław Matusiewicz, dla którego był to ostatni mecz przed pójściem do wojska. Po meczu pochodzący w Połańca
ks. Antoni Łukaszek, wikary w Iłży, wraz z tamtejszym
proboszczem zaprosili naszych piłkarzy i kibiców
na poczęstunek do plebanii.
W sezonie 1967/68, gdy formalnie prezesem był
Władysław Kosowicz, a faktycznie klub prowadzili

Władysław Kołek i Janusz Marczewski, pojawia
się nazwa LKS CZARNI. Nazwa kojarzyła się przede
wszystkim z przepływającą przez Połaniec rzeką
i stanowiła zapowiedź planów piłkarzy dotyczących
awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.
Po tym wydarzeniu piłkarze i kibice, pracujący
głównie w mieleckim WSK, za własne pieniądze
zakupili stroje (nawiązujące do nazwy – czarne
koszulki i białe spodenki). Byli wśród nich: Andrzej
Matusiewicz, Mieczysław Matusiewicz, Czesław Kłosiński, Janusz Murczkiewicz, Czesław Brzdękiewicz,
Stanisław Tatara, Ryszard Brzdękiewicz, Szczepan
Warchałowski, czy Roman Łowicki. Emblematy zakupił prezes Janusz Marczewski.
Drużyna rzeczywiście była „czarnym koniem” rozgrywek, awansując w 1971 r. z klasy B do klasy A.
Kadra Czarnych na sezon 1971/72, która wywalczyła awans do Klasy A
Czesław Brzdękiewicz Ryszard Brzdękiewicz,
Stanisław Machnicki, Mieczysław Matusiewicz,
Jan Spychała, Andrzej Korczak, Tadeusz Kosowicz,
Andrzej Matusiewicz, Ryszard Wałcerz, Czesław
Kłosiński, Jerzy Matusiewicz, Janusz Marczew-

81. 1968 – Iłża – Władysław Kołek – kapitan drużyny, prezes klubu Czarni
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82. 1968 – Iłża – Bolesław Ryniewicz

83. Drużyna Czarnych ok. 1965-66 r.
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84. Iłża – Połaniec 3:3
Stoją od lewej: Jan Spychała, Roman Łowicki, Władysław Kosowicz, Andrzej Matusiewicz, Janusz Marczewski, Feliks Warchałowski,
ks. Łukaszek (z Połańca), Ireneusz Adamczak, Ryszard Brzdękiewicz, Bolesław Ryniewicz, Mieczysław Matusiewicz, Stanisław Miller.
Na dole Tadeusz Kieszkowski, Jerzy Matusiewicz

85. Iłża – Połaniec
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86. 1972 r.Czarni – Orlicz Suchedniów 1:1 Stoją od lewej: Czesław Kłosiński, Andrzej Matusiewicz, Czesław Janowski „Ceniek”, Janusz Marczewski, Stanisław Machnicki, Józef Bobrowski, Ryszard Brzdękiewicz, Andrzej Guzik, Marek Brzostowicz, Czesław Brzdękiewicz, Feliks Warchałowski

87. Czarni – Orlicz

50

88. Piłkarze LKS „Czarni” rok 1965 Stoją od lewej: Mieczysław Matusiewicz, Janusz Marczewski, Stanisław Machnicki, Andrzej
Korczak, Andrzej Matusiewicz, ?, Jerzy Matusiewicz, Czesław Kłosiński, Ryszard Brzdękiewicz. Dół: Feliks Warchałowski, Czesław
Brzdękiewicz

ski, Ireneusz Adamczak, Andrzej Guzik, Józef
Bobrowski, Józef Brzostowicz, Tadeusz Kieszkowski i Feliks Warchałowski
Kadra Czarnych na sezon 1973/74
Bramkarze: Czesław Brzdękiewicz, Jan Zaliński
Obrońcy: Stanisław Machnicki, Mieczysław
Matusiewicz, Jan Spychała, Andrzej Korczak,
Marek Switek, Marek Brzostowicz, Jan Murczkiewicz
Rozgrywający: Jan Rymanowski, Stanisław
Sudoł, Andrzej Matusiewicz, Marcin Korczak,
Ryszard Wałcerz
Napastnicy: Ireneusz Adamczak, Andrzej Guzik,
Janusz Bugaj, Kazimierz Kołek, Feliks Warchałowski.
Kadra Juniorów – jesień 1973, którzy pierwszy raz
w historii klubu awansowali do klasy wojewódzkiej.
Jan Zaliński, Alfred Wałcerz, Ryszard Korczak,
Maciej Korczak, Bogusław Buda, Zbigniew Korczak, Stanisław Guzik, Ryszard Wałcerz, Zbigniew
Kosowicz, Szczepan Doleżek, Tadeusz Szady, Jan
Łowicki, Leszek Sekuła, Leszek Karlik, Ryszard
Laska, Kazimierz Kołek

Przypuszczalne pozycje na boisku w sezonie 1973:
Czesław Brzdękiewicz
Jan Zaliński

Stanisław Machnicki

Mieczysław
Matusiewicz

Andrzej Korczak
Jan Murczkiewicz,
Marek Switek

Jan Spychała,
Marek Brzostowicz

Janusz Bugaj

Andrzej Matusiewicz
Jan Rymanowski

Marcin Korczak
Ryszard Wałcerz

Andrzej Guzik

Ireneusz Adamczak

Stanisław Sudoł
Kazimierz Kołek
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89. 1973 Sędziszów (?) – juniorzy Czarnych Połaniec z trenerem Janem Spychałą Stoją od lewej: Leszek Sekuła, Ryszard Warchałowski, Zbigniew Korczak, Tadeusz Szady, Kazimierz Kołek, Ryszard Korczak, Jan Spychała (trener). Na dole: Szczepan Doleżek,
Zbigniew Kosowicz, Stanisław Guzik, Bogdan Buda, Ryszard Wałcerz; Leżą: Leszek Karlik i Maciej Korczak

KIBICE
Kibice to ludzie, dzięki którym sport w ogóle
istnieje. Satysfakcja z udowodnienia wyższości nad
rywalem nigdy nie dorówna satysfakcji sprawionej
swoim kibicom. Klub połaniecki, jak i zapewne każdy inny, miał w swej historii wspaniałych kibiców.
W większości byli to wcześniejsi sportowcy, ale niekoniecznie. Do tych najbardziej zagorzałych należeli

90. Władysław Łańka na stadionie w Połańcu
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m.in. : Marian Łukaszek, Stanisław Brzdękiewicz,
Władysław Łańka, Stanisław Tatara, Ludwik Warchałowski, Marian Łańka, Jan Kucia, Tadeusz Pławski,
Mateusz Łowicki, Jan Witek, Janusz Gil, Stanisław
Grelewski czy Tadeusz Wójcikowski. Podążali oni
zawsze za swoją drużyną, a często byli już przed
nią na miejscu zmagań sportowych. Podobnie jak

91. Dyrektorzy z Energoprzemu Kraków: Hudyba i Mostowski

92, 93. Mecze w Połańcu
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94. Stadion w Połańcu

sportowcy nie żałowali swoich pieniędzy na „zrzutki”
pozwalające dotrzeć swojej drużynie na zawody
czy na zapłatę dla sędziów. Oni właśnie byli częścią
tego klubu.
Mecze z Pogonią
Pod patronatem powiatu budżet klubu z Połańca
był raczej skromny. Powiat przeznaczał w tym czasie
ok. 40 tys. na sport szkolny, 300 tys.(!) na klub Pogoń,
a tylko 70 tys. na wszystkie pozostałe kluby w tym
Czarnych. Klub z sąsiedniej miejscowości opłacał też
wtedy, jako jedyny, dwóch szkoleniowców. Pomimo tej finansowej przepaści dzielącej oba kluby
różnica poziomu sportowego nie zawsze była aż
tak wielka i mecze należały do bardzo zaciętych.
Zaraz po powstaniu powiatu w piłkę przeważnie
zwyciężała drużyna Pogoni. Najczęściej do meczów
dochodziło w Staszowie, podczas turnieju o Puchar
Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej,
rozgrywanego 22 lipca. Pierwszy mecz wygrany
przez połańczan w Staszowie (4:2) miał miejsce
bodajże w 1959 r.
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W jednym z takich turniejów, w 1964 r., kiedy drużyna Czarnych wygrała w Staszowie 3:1 (bramki Tadeusz
Pławski 2, Andrzej Matusiewicz 1) swoją przygodę
z Połańcem rozpoczął Zygmunt Kukla, utalentowany bramkarz juniorów Stali Mielec, kolega z ławki
szkolnej Mieczysława Matusiewicza. Tych dwóch
wówczas 16-latków walnie przyczyniło się do tego
zwycięstwa. Mieczysław Matusiewicz grał później
w drużynie Pogoni w jej najlepszych latach 1970-73,
po zakończeniu służby wojskowej i grze w 3-ligowym
Zenicie Nisko. W przeciwieństwie do brata, Andrzej
Matusiewicz propozycji gry w Pogoni nie przyjął.
Do Pogoni przeszedł wcześniej Antoni „Tosiek”
Zaliński (od 1964), Ryszard Brzdękiewicz, a potem
Czesław Brzdękiewicz. Decydującym argumentem
w podejmowaniu tych decyzji była praca w „Siarce”
w Grzybowie.
W latach 1970-72 klub ze Staszowa przeżywał
swój rozkwit, ściągając piłkarzy z Kielc, Sandomierza,
Połańca, Rytwian, Bogorii czy Kazimierzy Wielkiej
i awansując do ligi okręgowej. Ale i wtedy zdarzały
mu się wpadki.

95. Stadion w Staszowie przed meczem Pogoń – Czarni 0:0

96. Przed meczem z Pogonią, stoją od lewej: Krzysztof Kaczmarczyk, Andrzej Kosowicz, Stanisław Sudoł, Andrzej Korczak, Bogdan
Buda, Ryszard Mazur, Marek Brzostowicz, Stanisław Machnicki, Jan Spychała, Jan Zaliński, Mieczysław Matusiewicz

Z prasy:
(1970) Pogoń Staszów, szkoleniowiec
Stanisław Rybus, od dwóch tygodni!
Zespół beniaminka przygotowywał się
w Golejowie. Grał trzy mecze: z Siarką Tarnobrzeg 3:3 i 2:4, z LZS Połaniec
(klasa B) 1:3! Zmian w drużynie nie ma.

Faworytem staszowian jest Radomiak,
sami myślą o utrzymaniu się w lidze
okręgowej.
Po tym zwycięstwie właściciel lodziarni w Połańcu
Ludwik Warchałowski, jeden z najbardziej zagorzałych kibiców, wspomagający od lat klub, przekazał
55

97. Czarni – Pogoń

98. Mecz Czarni – Pogoń
(Janusz Bugaj)

piłkarzom cały utarg z lodów sprzedanych podczas
meczu, na świętowanie zwycięstwa.
Na początku lat 70-tych klasa A, podzielona na trzy
podokręgi, odpowiadała mniej więcej dzisiejszej IV
lidze. Czarni zajęli wtedy ostatnie miejsce w swojej
grupie, ale przed spadkiem uratowała ich reorganizacja rozgrywek, zaś w następnych latach okrzepli
i radzili sobie całkiem nieźle (w sezonach 1973/74
i 1974/75 zajęli odpowiednio trzecie i czwarte
miejsce). W latach 1971-75 drużynę uzupełniali:
Jan Zaliński, Marek Switek, Jan Rymanowski,
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99. Jesień 1972 – Tabela Klasy A

100. Jesień 1973 r. Tabela juniorów

101. Fragment zeszytu treningowego Jana Spychały

102. Jan Spychała

103. Andrzej Guzik i Andrzej Matusiewicz
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104. Z życia piłkarzy. „Toaleta” przy studni na stadionie w Połańcu, po meczu z Pogonią. Na pierwszym planie Janusz Bugaj

105. Andrzej Matusiewicz – „szatnia” w Rytwianach

106. Seniorzy i juniorzy Czarnych Połaniec. Stoją od lewej: p. Hudyba, Janusz Bugaj, p. Mostowski, Stanisław Sudoł, Andrzej Korczak, Ireneusz Adamczak, Andrzej Guzik, Stanisław Machnicki, Andrzej Matusiewicz, Kazimierz Kołek, Jan Spychała, Janusz Marczewski. Środkowy rząd: Fredek Wałcerz, Leszek Skuła, Zbigniew Kosowicz, Stanisław Guzik, Ryszard Warchałowski, Mirosław Zając,?.
Dół: Andrzej Kosowicz, Janusz Ziętarski, Leszek Karlik
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107. Drużyna Czarnych Połaniec

znakomity Stanisław Sudoł, Kazimierz Kołek,
Janusz Bugaj, Ryszard Wałcerz, Leszek Karlik,
Józef Zapart i Eugeniusz Haduch.
Z prasy:
1972 – ŁADNY GEST. Piłkarze nożni LKS
Czarni w Połańcu rozegrali towarzyskie
spotkanie z LZS Klimontów (wygrywając
go aż 6:0) z przeznaczeniem dochodu
na biedne dzieci. Za zebrane pieniądze
(500 zł) zakupiono dzieciom upominki
na Mikołaja.
Zespół trenowali wówczas najstarsi zawodnicy
(m.in. Andrzej Matusiewicz) oraz mgr Jan Spychała,
znakomity lekkoatleta, posiadający jako pierwszy
w historii klubu uprawnienia trenerskie. Dobre wyniki
sportowe piłkarzy były sporym zaskoczeniem, bowiem
finansowo klub stał bardzo słabo i znakomitą grę
należy tłumaczyć raczej ambicją piłkarzy i najpiękniejszym stadionem w powiecie, z własnym zegarem
boiskowym, co było wtedy ewenementem na skalę
województwa.

STAL NOWA DĘBA
Warto wspomnieć, że z drużyny juniorów indywidualnie największy sukces osiągnął Andrzej Kosowicz, który jako 16-latek w 1975 r. zadebiutował
w III-ligowej Stali Nowa Dęba i jako wyróżniający
się junior przeszedł do II-ligowego Iglopolu Dębica.
Andrzej Kosowicz wrócił później do Połańca, poważnie wzmacniając drużynę z naszego miasta.
W drużynie Stali Nowa Dęba grało jeszcze kilku
zawodników z Połańca: Janusz Bugaj, Mirosław
Zając, Janusz Kołek i Józef Ziętarski.

1972
W lipcu 1973 roku LZS Czarni obchodził swe
25-lecie. Klub otrzymał wtedy liczne sportowe
wyróżnienia. Kulminacją imprez jubileuszowych
był mecz pomiędzy LZS Czarni, a zaprzyjaźnioną
drużyną pierwszoligowej Stali Mielec. Goście, pomimo znacznego osłabienia, pewnie wygrali 2:0. Mecz
obejrzało wtedy ponad 2 tysiące kibiców. Dużą
atrakcją były też zawody hippiczne, zorganizowane
przez stadninę koni w Kurozwękach.
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108. 1978 drużyna Stali Nowa Dęba: Na dole: 3-ci z lewej – Janusz Bugaj, 4-ty z prawej Andrzej Kosowicz

Rok wcześniej, w lipcu 1972 r., drużyna z Połańca
wygrała towarzyski mecz z 3-ligową Stalą Mielec 2:0.
Obie bramki strzelił Andrzej Matusiewicz. Czarni
grali wtedy w składzie:
Cz. Brzdękiewicz
S. Machnicki

M. Matusiewicz

M. Brzostowicz
(R. Brzdękiewicz)

M. Charyga
(z Pogoni Staszów)
A. Matusiewicz (A.
Korczak)

Cz. Kłosiński

F. Warchałowski

A. Guzik

I. Adamczak

Z. Sikorski
(ze Staszowa)

25-LECIE KLUBU CZARNI POŁANIEC 1973 r.
Jubileusz 25-lecia Czarni Połaniec – Stal II Mielec
Z prasy:
POŁANIEC. Z okazji obchodów 25-lecia
klubu LZS Czarni Połaniec odbyło się
tu szereg ciekawych imprez sportowych
cieszących się dużym zainteresowaniem miejscowych sympatyków sportu.
Na niewielki stadion przybyło ponad 2
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109. Proporczyk Stali Mielec przekazany po meczu kapitanowi
Czarnych

110. Rozpoczęcie meczu Czarni - Stal II

111. Drużyna Czarnych Połaniec
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112. Drużyna Stali II Mielec

113, 114, 115, 116, 117. Czarni – Stal 0:2
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118. Stadion przed pokazami hippicznymi

119. Jubileusz klubu

120. Przemawia prezes klubu
Janusz Marczewski
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121. Czarni – Nida Pińczów 2:1 – otwarcie sezonu 19.08.1973. Stoją od lewej: Stanisław Sudoł (Sisi), Andrzej Guzik, Jan Murczkiewicz, Jan Spychała, Andrzej Matusiewicz, Mieczysław Matusiewicz, Janusz Marczewski, młody kibic drużyny Adam Łańka, na dole:
Wacław Korczak, Stanisław Machnicki, Ireneusz Adamczak, Janusz Bugaj, Marcin Korczak, Czesław Brzdękiewicz, Marek Switek

tysiące kibiców, gdzie gwoździem pro- Karlovych Var na zaproszenie Polaków budujących
gramu był rozegrany mecz piłkarski elektrownię.
pomiędzy A-klasową drużyną Czarnych
Z prasy:
z zespołem mistrza kraju Stalą Mielec.
Piłkarze z Mielca wystąpili co prawda
16-18.11.1973 – Czarni Połaniec gościw osłabionym składzie, bez czołowych
li w CSRS. Piłkarze Czarnych Połaniec
zawodników przebywających obecnie
grający w klasie A, gościli przez kilka
w Bułgarii, lecz mimo to zaprezentowali
dni w Czechosłowacji. Zespół Czarnych
dobrą grę pozostawiając po sobie jak
został zaproszony do CSRS, do Tusiemic
najlepsze wrażenie. Mecz zakończył się
koło Karlovych Varów, przez międzynazwycięstwem Stali 2:0 (1:0). Spotkanie
rodową załogę tamtejszej elektrowni.
zostało poprzedzone zawodami jeździeBudującą również specjaliści polskiego
ckimi z udziałem zawodników sekcji
przedsiębiorstwa, które wznosi elektroz Kurozwęk oraz meczem piłkarskim
wnię w Połańcu.
juniorów Czarnych z Pogonią Staszów,
W pierwszym spotkaniu z miejscowym,
które zakończyło się wygraną gospomiędzynarodowym zespołem elektrowni
darzy 3:2.
w Tusiemicach występującym w tutejszej
A klasie, Czarni zremisowali 3:3, prowaWyjazd do Czechosłowacji
dząc do przerwy 3:0. W drugim meczu,
W tymże 1973 roku LKS Czarni rozegrał pierwz drużyną ligi okręgowej WTZ Chomutov
sze międzynarodowe spotkania z drużynami WTZ
Czarni wygrali 2:1 (0:0).
Chomutow i reprezentacją elektrowni Tusiemice.
Spotkania rewanżowe odbędą się w lipcu
Zespół z Połańca gościł wówczas w Tusiemicach koło
przyszłego roku w Połańcu.
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122. Wspólne zdjęcie po meczu w Chomutovie

Z prasy:
16-18.11.1973 – Dziękujemy… …
za pozdrowienia nadesłane przez działaczy i piłkarzy Czarnych Połaniec z turnieju piłki nożnej w Tusiemicu w CSRS.
1973.11.16 – Tusiemice – Czarni Połaniec 3:3 (0:3)
(bramki: Stanisław Sudoł, Andrzej Guzik, Feliks Warchałowski)

Z prasy:
1974 – Zespoły przyjeżdżające na mecze
do Połańca z dużym zdziwieniem spostrzegają duży, bardzo ładny i dobrze
funkcjonujący zegar boiskowy. Prosty
a pomysłowy. Ponoć rewelacyjnie tani.
Można go wykonać bardzo łatwo, trzeba tylko chcieć. Pewnie dlatego nie ma
takich zegarów w wielu innych dużych
miastach (z Kielcami na czele).

Jan Zaliński
S. Machnicki

M. Matusiewicz

A. Korczak

J. Rymanowski
M. Korczak

A. Matusiewicz

F. Warchałowski

A. Guzik

S. Sudoł

Cz. Brzdękiewicz

W drugim meczu pozycjami zamienili się Cz. Brzdękiewicz i F. Warchałowski.

1973.11.18 – WTZ Chomutov – Czarni 1:2 (0:0)
(bramki: Mieczysław Matusiewicz, Andrzej Matusiewicz)
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Z prasy:
1974 – OSTROWIEC. Rozegrano tu spotkanie towarzyskie pomiędzy drużynami
piłkarskimi KSZO i Czarnymi Połaniec,
występującymi w A klasie. Mecz zakończył się wynikiem 2:2 (0:2). Bramki dla
gości zdobył Sudoł (wychowanek Stali
Mielec), a dla gospodarzy Wyrębkiewicz
i Stępień. [po utracie 2 bramek w pierwszej połowie, KSZO wystawiło zawodników pierwszej drużyny doprowadzając
do remisu, a po meczu Stanisław Sudoł
dostał propozycję gry w Ostrowcu]

123. Stoją od lewej: J. Spychała, A. Matusiewicz, A. Guzik, Cz. Brzdękiewicz, J. Marczewski, S. Machnicki, S. Sudoł
Dół: I. Adamczak, Michalski, M. Korczak,?, A. Korczak

Z prasy:
1974 – Czarni Połaniec faworytem rozgrywek w klasie A? Piłkarze Czarnych
z Połańca już minionym sezonie należeli
do czołówki drużyn klasy A. Wszystko
wskazuje na to, że w nowym sezonie
piłkarze z Połańca powinni być jeszcze
bardziej groźni. Wskazują na to rezultaty
spotkań towarzyskich, jakie rozegrali
na własnym boisku.

Szczególną niespodziankę stanowi ich
zwycięstwo z Orliczem Suchedniów 4:0
(2:0). Wcześniej zaś piłkarze połanieccy
zwyciężyli Powiślankę Lipsko 3:0 (2:0).
Wyniki te pozwalają sądzić, że Czarni
będą jednym z głównych kandydatów
na awans do klasy wojewódzkiej.

124. Drużyna Czarnych Połaniec. M. Matusiewicz, J. Zaliński, S. Machnicki, J. Spychała, Andrzej
Guzik, S. Sudoł, M. Korczak, A. Korczak, K. Kołek, J. Bugaj

125. Tabela Klasy A
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Przykładowe ustawienia na boisku w sezonie
wiosna 1974
J. Zaliński
Cz. Brzdękiewicz
S. Machnicki

M. Matusiewicz

A. Korczak (Wydro,
M. Switek, K. Kołek)

J. Spychała
(J. Rymanowski)
J. Bugaj

A. Matusiewicz
Wrażeń

B. Buda,
Miłoś

A. Guzik

S. Sudoł

I. Adamczak (K. Kołek)

Przykładowe ustawienia na boisku w sezonie
jesień 1974
Cz. Brzdękiewicz
J. Zaliński, M. Zając
S. Machnicki

M. Matusiewicz

A. Korczak, T. Kosowicz,
L. Sekuła

J. Spychała
Pawlik, Cz. Michalski
J. Bugaj
Sz. Doleżek, J. Zapart

S. Sudoł, E. Haduch

B. Buda, L. Sekuła,
Z. Kosowicz

A. Guzik

A. Matusiewicz
I. Adamczak, Z. Sikorski

K. Kołek, S. Guzik,
Michalski

Przez jeden sezon 1974-75 treningi i drużynę
seniorów prowadził kapitan drużyny Mieczysław
Matusiewicz. W tym czasie prezes Janusz Marczewski zorganizował zgrupowanie dla młodych
piłkarzy w Golejowie. Drużyna juniorów Czarnych
Połaniec, wzmocniona kilkoma świetnymi zawodnikami z Ruszczy (z drużyny określanej żartobliwie
jako „Armata” Ruszcza), grała rewelacyjnie, jednak
realia, w jakich klub funkcjonował, nie pozwoliły
na dłuższe istnienie tego zespołu. Przyszedł czas,
że właśnie ci chłopcy musieli powoli zastępować
starą gwardię Czarnych, osłabiając zespół juniorski.
10 kwietnia 1975 roku dyrektorzy budującej się
Elektrowni Połaniec i generalnego wykonawcy
Energoprzemu – Tadeusz Rubaszowski i Janusz
Winnicki – podpisali umowę o objęciu patronatu
nad LZS Czarni. Obydwaj dyrektorzy deklarowali
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daleko posuniętą pomoc finansową i organizacyjną
celem stworzenia podstaw do uprawiania sportu
wyczynowego. Z tej okazji rozegrany został mecz
towarzyski ze znacznie wyżej notowaną Tarnovią
Tarnów, który Czarni wygrali 4:1, jakby dopingując
sponsorów do inwestowania w połaniecki klub.
Na mecz rewanżowy tarnowianie zmobilizowali się
i wygrali u siebie 3:2.
Czarni Połaniec – Tarnovia Tarnów 4:1 (4:0)
(bramki: Andrzej Guzik, Eugeniusz Haduk, Janusz
Bugaj, Andrzej Matusiewicz
Tarnovia Tarnów – Czarni Połaniec 3:2 (1:1)
(bramki: Mieczysław Matusiewicz 2)
Z prasy:
1975 – Tu Połaniec. Przed kilku dniami w życiu sportowym Połańca zaszło
wydarzenie, które może mieć zasadniczy wpływ na jego bieg. Odbyło się
bowiem podpisanie umowy o objęciu
patronatu nad LSZ Czarni przez Elektrownię „Połaniec” (w budowie) oraz
Przedsiębiorstwo Energoprzem. W imieniu elektrowni dokument podpisał
dyrektor mgr inż. Tadeusz Rubaszewski, w imieniu Energoprzemu dyrektor
– mgr inż. Janusz Winnicki (były znany
koszykarz krakowski).

125. Drużyna juniorów: Stoją od lewej: Marek Łabuszewski,
Janusz Ziętarski (Ruszcza), Mirosław Marczewski, Marek Moryto
(Ruszcza), Ryszard Pasek, Adam Tałaj. Na dole: Adam Zaliński,
Józef Wrzałek, Jan Kołek, Henryk Łabuszewski, Andrzej Moryto
(Ruszcza); Leży Mirosław Zając

Działacze LZS Czarni postarali się o nadanie temu wydarzeniu bardzo uroczystej
oprawy. Z tejże okazji odbyły się również dwa ciekawe spotkania piłkarskie
między Czarnymi a Tarnovią. W meczu
juniorów wygrali Czarni 2:0, w pojedynku seniorów Czarni postarali się o dużą
niespodziankę bijąc zespół gości grający
w klasie wojewódzkiej, w stosunku 4:1.
Przykładowe ustawienia na boisku w sezonie
wiosna 1975
Cz. Brzdękiewicz
J. Zaliński
S. Machnicki

M. Matusiewicz

B. Buda

M. Brzostowicz, J.
Spychała
L. Karlik, J. Zapart

E. Haduch

A. Matusiewicz

J. Bugaj

S. Sudoł

S. Guzik, I. Adamczak

Chociaż prezesami Międzyzakładowego Klubu
Sportowego Czarni zostali obaj dyrektorzy w/w firm,
to faktycznie prowadził go nominalny prezes ds.
sportowych, Janusz Marczewski. Zaczęło się nieźle,
bo w sezonie 1975/76 drużyna ponownie awansowała do ligi okręgowej. Autorami sukcesu byli:
Mieczysław Matusiewicz, Tadeusz Ziętarski, Jan
Spychała, Jerzy Kosowicz, Eugeniusz Haduch,

Bogdan Buda, Stanisław Machnicki, Józef Wrzałek,
Marcin Korczak, Janusz Kołek, Mirosław Zając,
Stanisław Sudoł, Marek Brzostowicz, Janusz
Bugaj, Adam Tałaj, Andrzej Korczak, Czesław
Janowski, Ryszard Mazur, Krzysztof Kaczmarczyk,
Kazimierz Kołek i Czesław Michalski.
W 1976 r., po reformie administracyjnej, LZS-y przeszły pod nowe województwo, a rozgrywki prowadzone były przez O.Z.P.N w Tarnobrzegu. Ta drużyna,
trenowana przez Karola Prochonia, w następnym
sezonie była rewelacją rozgrywek. Niestety, pomoc
zakładów szybko się skończyła i sportowcy zostali
sami ze swoimi problemami. Janusz Marczewski,
prezes ds. sportowych, a zarazem przewodniczący
Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki,
nie był w stanie zapobiec kryzysowi. W sezonie
1978/79 dochodzi do sytuacji, że drużyna (prowadzona wtedy przez Waldemara Iwaniuka) seryjnie
oddaje mecze z powodu braku środków transportu.
W konsekwencji piłkarze spadają do niższej ligi.
Dzieje się to wkrótce po obchodach 30-lecia klubu,
który tak znakomicie radził sobie w amatorskich
warunkach.
Z prasy:
Prezes MZKS Czarni Połaniec, dyrektor elektrowni im. Tadeusza Kościuszki
w budowie, Tadeusz Rubaszowski nie
ma czasu dla klubu, bo zajmuje go bez
reszty gra o największą z największych
stawek: uruchomienie trzech bloków energetycznych w bieżącym roku. Również
wiceprezes Czarnych, Janusz Marczew-

126. Drużyna trampkarzy
Od góry: Marek Machnicki,Jacek Korczak, Sławek Kosowicz,
Zbyszek Laska, Gienek Porzycki, Tomek Tarnowski, Piątkowski,
Marek Ździebko, Zbyszek Brzostowicz, Adam Jarzyna, Bogdan
Wolski
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ski, do niedawna fanatyk oddany bez
reszty sekcji piłkarskiej, ma coraz więcej powodów, by oddalać się od klubu.
Odrywam go dosłownie siłą od interesu,
by kwadrans pogwarzyć o losach klubu.
Marczewski jest sukcesorem ojcowskiego
tartaku, a w pełni sezonu okolica siedzi
mu na karku. Góra drewna do przetarcia
wymaga nieustannego doglądania roboty. Dzień pracy społecznej kosztuje go tęgo.
Członek połanieckiego zarządu klubu Jan
Zawadzki z miesiąca na miesiąc brnie
coraz głębiej w czasowy deficyt. Prezesuje
wszak radzie zakładowej „Energoprzemu” Kraków – generalnego wykonawcy
elektrowni, a to oznacza nie tylko noszenie na głowie spraw 2 tysięcy własnych
pracowników, ale i pozostałych tysięcy
ludzi, których „generał” wywianowuje
w komplet usług socjalnych. Socjalnych
tym nie ma żartów. Budową w nadwiślańskim miasteczku interesują się przywódcy. Wystarczy, że brygady betoniarzy nie
znajdą ciepłej wody w hotelowej łazience,
a już można się dostać pod ogień interwencyjnego gniewu wiceministra…
Wykaz zawodników przewidzianych do rozgrywek o mistrzostwo klasy wojewódzkiej seniorów
OZPN-WFS w Tarnobrzegu na sezon 1978/79. (imię,
nazwisko, rok urodzenia):
Mieczysław Matusiewicz (1948), Marek Brzostowicz (1953), Stanisław Machnicki (1950), Ryszard

Mazur (1953), Marek Łabuszewski (1958), Krzysztof
Kaczmarczyk (1953), Marcin Korczak (1954), Bogusław Buda (1956), Józef Wrzałek (1960), Andrzej
Guzik (1954), Henryk Łabuszewski (1959), Adam Tałaj
(1959), Mirosław Zając (1957), Marek Moryto (1959),
Tadeusz Zientarski (1958), Marek Adaś (1960), Jan
Zientarski (1958), Stanisław Sudoł (1948), Jan Kołek
(1959), Kazimierz Kołek (1960)
Wykaz zawodników przewidzianych do rozgrywek o mistrzostwo klasy A juniorów OZPN-WFS
w Tarnobrzegu na sezon 1978/79. (imię, nazwisko,
rok urodzenia):
Maciej Orłowski (1960), Zdzisław Pederski (1961),
Krzysztof Piechniak (1961), Tadeusz Bednarski (1960),
Wojciech Bień (1962), Stanisław Domagała (1960),
Jerzy Fit (1961), Ryszard Niebudek (1960), Robert
Drzymalski (1961), Adam Zaliński (1960), Michał
Szałas (1960), Janusz Chmielowiec (1960), Bernard
Mróz (1960), Janusz Masajada (1961), Eugeniusz
Pożycki (1962), Mieczysław Żak (1961),Krzysztof
Grzesik (1961), Cezary Siekański (1960).
W 1978 roku Czarni obchodzili jubileusz 30 lat
istnienia klubu. Podczas tych uroczystości przeprowadzony został plebiscyt na sportowca 30-lecia.
Zwyciężył w nim Andrzej Matusiewicz (który
jako 15-latek zadebiutował w drużynie z Połańca
w 1956 r.). Drugie miejsce zajął wszechstronny Stanisław Machnicki, a trzecie Mieczysław Matusiewicz,
brat Andrzeja, który zadebiutował w seniorskiej
drużynie już w wieku 14 lat w 1962. Tradycyjnie już
jubileusz 30-lecia klubu zakończył mecz Czarnych
Połaniec i zaprzyjaźnionej Stali Mielec, który goście
wygrali 1:2.

Publikacja ta powstała w oparciu o wspomnienia osób związanych z naszym klubem, a także na podstawie analizy
zapisków i wycinków prasowych z różnych gazet sportowych, przechowywanych w domowych dokumentach, czy
szufladach. Nie jest to ani kronika ani album, ale wydawnictwo, które pozwoli ocalić od zapomnienia najstarsze zdjęcia
związane z historią sportu w Połańcu.
Stanisław Grelewski, Eugeniusz Tarnowski, Janusz Marczewski, Władysław Kołek, Mateusz Łowicki, Tadeusz
Pławski, Ludwik Kosowicz, Jan Spychała, Dorota Reguła, Janusz Gil, Janusz Bugaj, Mirosław Marczewski, Andrzej
Guzik, Marcin Korczak, Feliks Drożdżowski, Adam Łańka, Piotr Witek, Andrzej Skowron, Marek Łabuszewski,
Jacek Śledź, Jan Zaliński, Janina Zalińska oraz oczywiście Andrzej, Jerzy i Mieczysław Matusiewiczowie to osoby, które pomogły mi w wydaniu tej publikacji, a zdjęcia i pamiątki rodzinne udostępnili również: Tadeusz Dalmata,
Ewa Machnicka, Agnieszka Chyla, Gerard Adamczak, Jadwiga Ryniewicz i Marcin Brzdękiewicz. Wszystkim
za to serdecznie dziękuję.
Radosław Matusiewicz
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127. Mecz Czarni Połaniec – Piast Chęciny

128. Drużyna Czarnych Połaniec
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129. Drużyna Czarnych przed meczem z Tarnovią. Stoją: J. Marczewski, B. Buda, S. Sudoł, A.Guzik, S. Machnicki, J. Spychała, J.
Rymanowski, I. Adamczak, M. Matusiewicz Dół: A. Matusiewicz, Cz. Brzdękiewicz, L. Karlik, J. Bugaj

130. Proporczyk z meczu
Czarni – Tarnovia 4:1
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131. Fragment zapisków A. Matusiewicza

132. Tabela w sezonie 1975/76

133. Janusz Bugaj – mecz otwierający sezon 1975/76 zwycięstwo Czarnych
(5:1) z Zenitem w Chmielniku

134. Stadion w Połańcu, Józef Wrzałek i Mirosław Marczewski
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135. Stoją od lewej: Kaczmarczyk, I. Adamczak, Cz. Michalski, A. Guzik, J. Spychała, Jan Zaliński, A. Matusiewicz, A. Korczak, M.
Korczak. Na dole od lewej: S. Machnicki, Cz. Brzdękiewicz, F. Warchałowski

136. 1975 przed meczem w Opatowie: Stoi: Maciej Korczak. Siedzą od lewej: Stanisław Machnicki, Jan Spychała, Marcin Korczak,
Andrzej Guzik, prezes Władysław Kosowicz. Na dole Czesław Brzdękiewicz
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137. Odznaczenie odbiera Stanisław Machnicki

139. …i juniorzy Józef Wrzałek i Mirosław Marczewski

138. Tarnobrzeg – seniorzy Stanisław Machnicki
i Andrzej Guzik

140. Proporczyk WZ LZS w Tarnobrzegu
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141. Stoją: Władysław Kosowicz, Janusz Marczewski, Tadeusz Ziętarski, Stanisław Machnicki, Marek Brzostowicz, Kazimierz Kołek,
Jan Spychała, Mieczysław Matusiewicz. Dół: Krzysztof Kaczmarczyk, Andrzej Kosowicz, Bogdan Buda, Marcin Korczak, Janusz Bugaj.
Leży: Mirosław Zając

142. Stadion w Połańcu, Józef Wrzałek i Mirosław Marczewski
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143. Juniorzy Czarnych – następne pokolenie 1977.04.19, stoją od lewej: Wolski,?, Marek Łabuszewski, Waldemar Korczak, Marek
Moryto,?,?, Henryk Łabuszewski Dół: Mirosław Marczewski, Józef Wrzałek, Andrzej Kosowicz

144. 1976 r. – młodzież budującej się elektrowni rozpoczęła rozgrywki międzywydziałowe. Na zdjęciu drużyna Warsztatów Szkolnych

145. Jubileusz 30-lecia klubu (Aleksander Łabuszewski)
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146, 147. Fragment protokołu

148. Fragment Kroniki klubu prowadzonej przez prezesa Janusza Marczewskiego
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