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WSTEP

Opisanie historii bierun skiego sportu i kultury fizycznej jest przedsiewzieciem dos c
ryzykownym. Wiele znacza cych faktow i nazwisk utoneżo bowiem w ludzkiej niepamieci.
Niejednokrotnie zapomnieli o waznych wydarzeniach nawet ci, ktorzy odgrywali w ich
zaistnieniu wazna  role. Ryzyko niedokżadnego opisu powieksza brak materiażow —rodżowych
w przypadku jednych zdarzen , a ich nadmiar i koniecznos c  ostrej selekcji informacji w
przypadku innych. W niniejszej monografii starano sie uwzglednic  wydarzenia pionierskie,
najwazniejsze i najciekawsze.

Bogactwo faktow, osob i zdarzen  postawiżo autora w sytuacji dokonywania wyboru.
Z koniecznos ci, byż on wysoce subiektywny. Najpros ciej byżoby napisac  swoista  kronike
zorganizowanego uprawiania sportu zestawiaj a c wyniki rywalizacji i nazwiska zapalonych,
bezinteresownych i ofiarnych entuzjastow sportu i kultury fizycznej: zawodnikow, trenerow
i dziażaczy. Autor unikna żby wowczas zarzutow o celowym albo zżos liwym pominieciu
nazwisk niektorych bohaterow spos rod licznego grona tych, ktorzy dostarczyli bierun skiej
spożecznos ci wtedy Ą  wielu emocjonuja cych przezyc , a dzisiaj Ą  wspomnien .

Jednak rowniez taki suchy i kronikarski zapis byżby wycinkowy i fragmentaryczny Ą
—rodża pisane nie sa  bowiem kompletne. Na niezbyt wiele by sie zdażo przeprowadzenie
kwerendy prasy sportowej Ą  wiekszos c  bierun skich wydarzen  sportowych miaża znaczenie
lokalne. Nie zostaży wiec one odnotowane na prasowych żamach. Tak byżo w okresie
przedwojennym, ale tez i w latach niezbyt odlegżych. Byży wazne tylko z bierun skiej
perspektywy.

Okres 65 lat jaki dzieli od siebie dwa wydarzenia sportowe: pierwszy oficjalny wystep
zespożu KS Bierun  Stary - 25 i przygarniecie pod swe finansowe skrzydża rezerwowej
druzyny GKS-u Tychy w 1990 toku, to okres, w ktorym sport zmieniż swoje oblicze
i charakter. 65 lat temu, speżniaż nie tylko wazna  funkcje rekreacyjna  i stwarzaż mozliwosci
krzewienia tezyzny oraz sprawnos ci fizycznej ws rod mżodziezy, lecz sprzyjaż rowniez
wychowaniu patriotycznemu, a uprawiaja cym go i kibicom dostarczaż wielu emocjonuja cych
przezyc . Druzyna, jednocza c w swoich szeregach ludzi z roznych warstw spożecznych,
stanowiża przedmiot dumy mieszkan cow.

Dzisiaj sport jest modny, wielu ogarnia jego szaż. U wielu tez, jak wowczas, wyzwala
ogromne siży duchowe, ktore pozwalaja  im pokonac  wżasne sżabos ci. ”Sport jest szkoża
szybkiego i celowego ruchu, treningu ciaża i woli, sztuki czynnego zycia ludzi mżodychĘ Ą
napisaż A. Ziemilski. W toku systematycznych c wiczen  fizycznych czżowiek staje sie
sprawniejszy, silniejszy, bardziej wytrzymaży fizycznie; uczy sie przezwyciezac  zmeczenie,
pokonywac  opory. Coraz czes ciej jednak, ze swej wyja tkowej pozycji przechodzi w sfere
niewyszukanej rozrywki Ą  gżownie za sprawa  pieniedzy. Te zabiży juz wiele dziedzin
ludzkiej dziażalnos ci. Od dżuzszego czasu unicestwiaja  one sport.

A przeciez jego role sa  nie do przecenienia. Sport staż sie s rodkiem podnoszenia
zdrowotnos ci spożeczen stwa i potezna  siża  spożeczna  integruja ca  i budza ca  poczucie jednos ci.
”Gżosza c hasża szacunku i przyja—ni dla pokonanego, propaguja c zasady walki fair play
żagodzi obyczaje, ksztażtuje czżowieka silnego fizycznie i psychicznie, ale rowniez
szlachetnego i wyrozumiażegoĘ Ą  zauwazaja  autorzy obszernej monografii ”Polska piżka
nozna 1919Ą 1976Ę.
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Dziennikarz sportowy i eseista A. Ziemilski zwraca uwage na jeszcze inne zalety sportu.
Sport wyczynowy wbudowuje w zawodnika potrzebe nieustannego sprawdzania sie poprzez
przewage (nawet niewielka ) nad innymi zawodnikami Ą  zaspokaja wiec potrzebe sukcesow i
rywalizacji. Stwarza liderow Ą  nie narzuconych z zewna trz liderow opiekun stwa, sympatii
i inicjatywy. Wzmacnia autodyscypline, siże woli i charakteru, uczy tżumic  frustracje i urazy.
Wazne jest i to, ze uczy czerpac  przyjemnos c  z wysiżku fizycznego. Dzieki niemu wysiżek
fizyczny przestaż byc  przeklen stwem, od ktorego czżowiek zurbanizowanej cywilizacji
nauczyż sie uciekac  za wszelka  cene Ą  przy pomocy auta, telewizora i biurka. Sport uczy
rowniez tego, ze mżodzieniec wstepuja cy na sportowa  s ciezke musi sie liczyc  z porazkami Ą
mimo rados ci, sukcesy i satysfakcje.

W czym tkwi siża i atrakcyjnos c  sportu? Co sprawia, ze jest on zjawiskiem o zasiegu
globalnym? Stefan Grzegorczyk w ksia zce ”Piżka noznaĘ przyczyny jego powodzenia
upatruje w tym, ze spożeczen stwa i narody chca  konfrontacji w bezpos redniej walce na
stadionie, a nie na frontach wojennych. Ludzie s a  ciekawi mozliwos ci swojego organizmu Ą
chca  wiedziec , jaka jest granica ludzkiej siży, wytrzymażos ci i odpornos ci. Najżatwiej te
odpowied— uzyskac  na boisku, skoczni, rzutni, ringu lub macie Ą  w bezkrwawej, szlachetnej
walce z przeciwnikiem i z samym soba . Sport, ksztażtuja c silne miesnie i odporna  psychike
jest bardzo demokratyczna  forma  wspożzawodnictwa, wygrywa szybszy, silniejszy, bardziej
wytrzymaży. A uwage na siebie zwraca ten kto lepiej strzela, celniej podaje, szybciej drybluje
lub dobrze kieruje gra .

Obok zawsze waznego w sporcie ”bycia kims Ę, wazne stażo sie dzisiaj ”miec  cos Ę. Szkoda,
ze ta ”proza zyciaĘ przesżoniża to czym sport jeszcze byż do niedawna: swiadomym wyborem,
przyjeciem na siebie pewnych obowia zkow przy rezygnacji z wielu przyjemnos ci. ”Miec cos Ę
przesżania wielu miżos c  do sportu czyli czystego upodobania w samym wyczynie, w
zadowoleniu z wżasnego ciaża z jego sprawnos cia  i wytrzymażos cia , w upodobaniu w samym
sukcesie uznawanym przez innych.

POCZA TKI. PIONIEREM BYÓ  ”SOKO Ó Ę

Gżowna  siża  napedowa  sportu byży i sa  maże wspolnoty ludzkie. To w nich sport staż sie
trważa  wartos cia  kultury miejscowej. Taka  wartos c  ma on tez w Bieruniu. Jego pocza tki sa
bardzo skromne. Zaczeżo sie od zażozenia w sierpniu 1919 roku gniazda sokolego. Z ko n cem
nastepnego roku liczyżo juz ono 76 czżonkow. Jego prezesem byż miejscowy aptekarz
Sylwester Plucin ski, a naczelnikiem Ą Franciszek Kocurek. Towarzystwo Gimnastyczne
”SokożĘ propagoważo nie tylko gimnastyke sportowa , lecz uczyżo rowniez umiżowania
polskiej tradycji, historii, jezyka ojczystego oraz piesni narodowej. ”spiewana przez sokożow
pies n  polska byża komentatorem uczuc , mys li, tesknot, marzen , walki i porywow politycznych
Ą  pisaż W. Wieczorek, przedwczesnie zmarży historyk s la skiego ruchu sportowego. Gniazda
sokole staważy sie os rodkiem zycia towarzyskiego ludnos ci miejscowej; wytwarzaży sie
ogniska, z ktorych promienioważa mys l polska i duch narodowyĘ. Z powodu uprawiania przez
sokożow przysposobienia wojskowego, Niemcy uznali Towarzystwo za najniebezpieczniejsz a
organizacje spożeczno-kulturalna .

Dziażalnos c  stricte narodowo-polityczna  kamuflowano pozorami chronia cymi ”SokożaĘ
przed czujnos cia  policji pruskiej. Powstanie ruchu sokolego na Gornym Sla sku zrodziżo sie z
checi samoobrony przed probami wynaradawiania. Szczytowym okresem rozwoju
Towarzystwa na Gornym Sla sku byż okres od stycznia do marca 1919 roku, kiedy to
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utworzono 30 nowych gniazd. W kwietniu zażozono juz tylko 2 gniazda, w maju Ą  3, w
czerwcu Ą  1, w lipcu Ą  1, a w sierpniu Ą  rowniez jedno, wżasnie to bierun skie. Przyczyne
takiego spadku aktywnos ci B. Cimaża i A. Steuer upatruja  w dwoch czynnikach:
rozbudowuja ca sie Polska Organizacja Wojskowa Gornego Sla ska wchżaniaża wielu chetnych,
a wżasnie jej dziażalnos c  powszechnie uznano za pierwszoplanow a  na niwie odrodzenia
narodowego. Drugim czynnikiem byż coraz silniejszy terror niemiecki przeciwdziażaja cy
probom zakżadania gniazd. Gniazda powstaważy tam, gdzie znalazża sie juz choc  maża grupka
uswiadomionych narodowo Polakow. Tam z kolei gdzie ”SokożĘ powstaż, mozna byżo liczyc
na pewny grunt w walce narodowej.

Organizacja sokola wydaważa w Bytomiu miesiecznik ”Oredzie SokoleĘ, ktorego
redaktorem byż A. Swider, hutnik, dziażacz spożeczny, przywodca powstan czy i poeta. Na
żamach ”OredziaĘ napisano: ”Obowia zkiem kazdego sokoża jest dbac  o zdrowie duchowe
i cielesne swoje i swoich. Przestrzegac  czystos c  mowy i pisowni polskiej. Popierac  handel
i przemysż polski. Pracowac  nad dziatwa , by umiaża czytac  i pisac  po polsku. Uswiadamiac
lud, aby go pozyskac  dla pracy narodowejĘ. W innym numerze mozna byżo przeczytac :
”Sokoż to nie sport, nie prosta zabawa lecz rownos c , braterstwo i wielka uczelnia
obywatelska. Ó a czmy sie Ą  starzy, mżodzi i dzieci Ą  a ”SokożĘ niech nas hartuje, uczy
i wskazuje s ciezki, po ktorych pojdziemy z gżowa  podniesiona , jak przystoi narodowi
kulturalnemu, wielkiemu siża  karnos ci i zjednoczeniaĘ.

W 1921 roku ”SokożĘ na Gornym Sla sku zrzeszaż okożo 20 tysiecy osob w 265 gniazdach.
W tym tez czasie, Dzielnica Sla ska ”SokożaĘ dzieliża sie na 16 okregow. Bierun  Stary nalezaż
do okregu mysżowickiego wraz z Brzezinka , Kosztowami, Szopienicami, Janowem,
Murckami, Mysżowicami, Nikiszowcem, Nowym Bieruniem, Cheżmem, Smardzowicami
i Imielinem. Gniazdo w Kosztowach istniażo juz w 1913 roku i liczyżo wowczas 35
czżonkow, z tego 31 c wicza cych.

Baza c wiczen  sportowych ”SokożaĘ byża najczes ciej bardzo skromna. W 1922 roku gniazdo
bierun skie dysponoważo prymitywnie urza dzona  i ciasna  sokolina  Ą  ”sala  gimnastyczna Ę
przy restauracji Gomoli o wymiarach 9 x 13 m. Urza dzeniami gimnastycznymi, z ktorych
korzystano byży: dra zek, kon , kozioż oraz po dwie kule 25 kilogramowe i 30 kilogramowe, a
takze po jednej 50 i 75 kilogramowej. C wiczyżo wowczas 40 czżonkow gniazda. Kilka lat
po—niej, za kazde udostepnienie sali pżacono 6 zż. W kwote te wliczone tez byży opżaty za
swiatżo i sprza tanie sali.

Sokoli, nie moga c nabyc  drogiego sprzetu wykonywali go sami metoda  chażupnicza . Nie
dziwi wiec, ze byż on najczes ciej marnej jakos ci. Zdaniem cytowanych juz B. Cimaży
i A. Steuera, chec  uniezaleznienia sie od drogiego sprzetu pochodza cego z firm niemieckich
skżaniaża gniazda do wprowadzania c wiczen  akrobatycznych, obejmuja cych roznego rodzaju
piramidy wykonywane przez grupy licza ce od 2 do 24 c wicza cych. Podobnie jak w przypadku
gimnastyki przyrza dowej i rytmicznej, ich celem byżo wymuszenie posżuchu c wicza cych
przez s cis le okres lony sposob wykonywania c wiczenia.

Przez umiejetne wia zanie form c wiczen  sportowych z edukacja  i wychowaniem, kultura
i oswiata , ruch sokoli realizoważ swoj naczelny cel:
tworzenie zdrowych, zaprawionych do trudu i walki, patriotycznie i ofiarnie nastawionych do
Polski obywateli. Ceniony historyk Henryk Przybylski przypomina, ze naczelnymi
wartos ciami uznawanymi przez ”.SokożaĘ byży: wolnos c , rownos c , braterstwo, karnos c ,
prawos c , zachowanie i uszlachetnienie cech narodowych, humanitaryzm, a wyrabianie si ży
fizycznej miażo byc  s rodkiem osia gniecia owych wartos ci.
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”SokożĘ s la ski skżadem socjalnym rozniż sie od organizacji pokrewnych w innych
dzielnicach Polski. Tutaj przewazali robotnicy, rzemies lnicy i chżopi. Wszystkich ich ża czyża,
jak to ujmuje cytowany juz W. Wieczorek, ”idea charakteru, woli, meskos ci i mestwa, hartu
i karnos ci, idea trwania na posterunku narodowymĘ. O sokożach i sokolicach z lat
dwudziestych ktos  powiedziaż: ”z narodowego soku wyros li i narodowymi karmieni sokamiĘ.
Podstawowa  idea  s la skiego ”SokożaĘ byża rownos c  wszystkich, nie tylko na sali
gimnastycznej, ale i w zyciu. Zewnetrzna  oznaka  tej rownos ci byżo uzywanie formy ”bracieĘ,
”siostroĘ. Z pocza tkiem lat trzydziestych pisano: ”Czżonkowie towarzystw sokolich w stroju
uroczystym, polowym i c wiczebnym przemawiaja c do siebie uzywaja  wyrazu druhĄ druhna.

W stroju uroczystym lub polowym oddaje sie ukżon sokoli przez przyżozenie dwoch
palcow prawej reki do denka czapki, w stroju c wiczebnym przez przybranie postawy
zasadniczejĘ. Gżownym hasżem sokożow polskich byżo tżumaczenie żacin skiego ” mens sana
in corpore sanoĘ czyli ”w zdrowym ciele zdrowy duchĘ, albo hasżo ”hej ramie do ramieniaĘ .

Przez pierwsze dwudziestolecie XX wieku c wiczenia uprawiane w gniazdach ”SokożaĘ,
byży dla mżodziezy jedyna  zorganizowana  forma  kontaktu ze sportem. Oprocz gimnastyki
i lekkiej atletyki uznanie sokożow znajdoważo tez podnoszenie ciezarow, zapasy, rzadziej
boks, wios larstwo i kolarstwo. W ramach lekkiej atletyki uprawiano: bieg na 100 m, skok
wzwyz, skok w dal, rzut oszczepem i pchniecie kamieniem oraz sztafete 4 X 100 m.

Ducha towarzyskiego rozbudzano przez urz a dzanie publicznych zabaw, letnich
i zimowych wycieczek (najczes ciej do sa siednich gniazd). Zintegrowaniu druzyn sokolich
sżuzyży tez zloty okregowe, akademie, wystepy, popisy oraz roznego rodzaju turnieje
i zawody. O niektorych z takich turniejow, w ktorych brali udziaż bierun scy sokoli przyjdzie
nam jeszcze pisac .

W pożowie lat dwudziestych wielu czżonkow ”SokożaĘ zaczeżo porzucac  szeregi tej
organizacji. Dziażo sie to, mimo poparcia organow pan stwowych i autonomicznych
udzielanych tej organizacji. Cytowany juz profesor H. Przybylski, przyczyne tego spadku
liczebnos ci Towarzystwa upatruje w rozbieznos ci miedzy ideażami, o ktore walczyży masy
sokole w powstaniach s la skich, a twardymi realiami kapitalistycznego pan stwa z jego
bezrobociem, miedzypartyjnymi tarciami, niesprawiedliwymi stosunkami spożecznymi.

Szczegolnie ujemnie na zyciu organizacyjnym Towarzystwa odbiż sie kryzys gospodarczy
i lawinowe narastanie liczby bezrobotnych. W grudniu 1931 roku w wojew odztwie s la skim
byżo juz zarejestrowanych ponad 72 tysia ce bezrobotnych, a z osobami pozostaja cymi na ich
utrzymaniu Ą  149 tysiecy. Pracuja cych czes ciowo, to jest od jednego do trzech dni w
tygodniu, byżo ponad 30 tysiecy osob. Zwolnienia grupowe, redukcje, swietowki i turnusy
dosiegaży mżodych w pierwszej kolejnos ci. Rowniez bierun skie gniazdo przechodziżo wtedy
kryzys organizacyjny i zostażo skres lone jako nieczynne dnia 12 sierpnia 1929 roku. Mimo
po—niejszego wznowienia swojej dziażalnos ci nie nadsyżażo ono ani kronik ani raportu.
Niestety, zachoważy sie nieliczne materiaży —rodżowe, na podstawie ktorych mozna
zrekonstruowac  dziażalnos c  i opisac  dorobek koża bierun skiego w tym okresie.

Na przeżomie lat dwudziestych i trzydziestych, niektore koża czyli gniazda sokole, zostaży
ukierunkowane na musztre i obronnos c  kraju. Wżadze pan stwowe ustanowiży specjalne
odznaki: POS, czyli Pan stwowa  Odznake Sportowa  oraz OS, czyli Odznake Strzelecka . Te
pierwsza  mozna byżo uzyskac  po zdobyciu okres lonej ilos ci punktow w lekkiej atletyce,
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musztrze i marszach, a te druga  zdobywano na strzelnicach, posżuguja c sie bronia
mażokalibrowa . Popularnym hasżem staży sie sżowa: c wicz oko i dżonie w Ojczyzny obronie.

W latach dwudziestych i trzydziestych wychodziż ”Sokoż na Sla sku. Czasopismo dla
czżonkow Zwia zku Sokożow Polskich Dzielnicy Sla skiejĘ. Egzemplarz tego skromnie
wydawanego organu kosztoważ 20 groszy. Na jednym z numerow widniażo hasżo: ”Przez
trze—wos c  do odbudowy gospodarki krajuĘ. W Dziale urzedowymĘ zapoznawano czytelnikow
z komunikatami ”przewodnictwa dzielnicyĘ i ”komunikatami naczelnictwaĘ. Zaznajamiano
tez czytelnikow z zyciem organizacyjnym w gniazdach. Czasami przedstawiano ”sokoli tok
lekcyjnyĘ beda cy zestawem roznego rodzaju c wiczen  gimnastycznych i akrobatycznych.

W 1932 roku powstażo w Bieruniu drugie gniazdo sokole. Jego oficjalna nazwa brzmiaża:
Towarzystwo Gimnastyczne ”SokożĘ. Gniazdo pracownikow fabryki ”LignozaĘ w Bieruniu
Starym. W 1933 roku liczyżo ono 153 czżonkow, a swoja  siedzibe miażo w Domu Zbornym.
Jego Zarza d tworzyli: inz. Tadeusz Kozóowski (prezes), Jan Rozan ski (zastepca, kierownik
biur Lignozy), inz. Stefan Jasin ski (sekretarz), Jozef Klon (skarbnik, urzednik), Jan Szeliga
(naczelnik, urzednik), inz. Jerzy Kieóczewski (gospodarz), Alfons Thomalla (zastepca
sekretarza, urzednik) oraz Karol Sembol (żawnik, urzednik). Czżonkami Zarza du
Towarzystwa byli ponadto: s lusarz Jan Krupa, maszynista Jozef Goj, stolarz Wilhelm
Hudzikowski oraz robotnicy Paweó Bratek, Alojzy Kasperczyk, Franciszek oraz Jozef
Wiesioóek.

Dnia 3 marca 1934 roku starosta pszczyn ski dr Jarosz w pismie do Urzedu Wojewodzkiego
w Katowicach tak charakteryzoważ niektorych czżonkow Zarza du: ”Prezes Kozóowski
Tadeusz, urodzony 30 wrzesnia 1897 roku w Krasnowicach wojewodztwo warszawskie,
inzynier, obywatel polski narodowos ci polskiej; Rozan ski Jan, urodzony
2 lipca 1892 roku w Lesniczowce, kierownik biur, dzieci uczeszczaja cych do szkoży nie
posiada; sekretarz Jasin ski Stefan, urodzony 2 wrzesnia 1886 roku w Da browie Gorniczej
oraz Thomalla Alfons urodzony 16 wrzesnia 1897 roku w Bieruniu Starym, w powstaniach
ani akcji plebiscytowej udziażu nie braż. Wymienieni prowadza  sie pod wzgledem moralnym
bez zarzutu, zas  pod wzgledem politycznym sa  lojalnymi obywatelami polskimi. Bior a  udziaż
w ruchu narodowym, i obchodach narodowych, s a  prorza dowcami, majetni nie karaniĘ.

O zakżadanym przez nich gnie—dzie Towarzystwa Gimnastycznego starosta Jarosz pisaż:
,,Towarzystwo jako takie jest apolityczne. Opinie polityczna  wyzej naprowadzonego
stowarzyszenia uwazac  mozna jako bardzo dobra . Wiekszos c  Zarza du solidaryzuje sie z
obozem prorza dowym. Pod wzgledem moralnym stowarzyszenie posiada opinie rowniez
bardzo dobra . Nie widze zadnych przeszkod odnosnie przychylnego zażatwienia prosby
zainteresowanego stowarzyszenia o zarejestrowanie.

Na Gornym Sla sku zywe byży tradycje katolickie, dlatego tez ”SokożĘ byż popularny w
s rodowiskach zwia zanych z oddziażywaniem i polityka  chrzes cijan skiej demokracji. Zdaniem
H. Przybylskiego, taktyka sanacji wobec ”SokożaĘ polegaża pocza tkowo na jego zwalczaniu
i przeciwstawianiu mu Zwia zku Strzeleckiego i Zwia zku Powstan cow Sla skich, a nastepnie
na wabieniu go korzys ciami z nalezenia do obozu rza dza cego. Przechodzenie wielu sokożow
do obozu sanacyjnego, to nie tylko efekt naciskow sfer prorza dowych i zmiany przekonan ,
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lecz takze, wynik wiernos ci ideażom sokolim, a ws rod nich temu, ktory nakazyważ
umacnianie zgody narodowej i pan stwa.

Ten proces zmiany przekonan  ilustruje sytuacja w gnie—dzie bierun skim, ktore z
pocza tkiem lat trzydziestych wznowiżo swoja  dziażalnos c . W przedwojennym rejestrze
stowarzyszen  i zwia zkow Urzedu Wojewodzkiego Sla skiego figuroważo ono pod numerem
185. Tak jak wczesniej, nalezażo ono do okregu VI, mysżowickiego wraz z innymi
dwunastoma gniazdami. Na Walnym Zebraniu odbytym 7. kwietnia 1935 roku do Zarz a du
weszli dr Wiktor Rybok, Walenty Pocza tek, Horst Rybok, Jakub Latocha, Paweó
Paweóczyk, Feliks Gretka oraz Karol Labus .

Komendant Posterunku Policji w Bieruniu, starszy przodowy Jele n , donosiż do Starostwa
w Pszczynie, ze ”wymienieni pod wzgledem moralnym prowadza  sie dobrze (nienagannie),
zas  pod wzgledem politycznym wszyscy sa  Polakami i dawniej byli zwolennikami
Chrzes cijan skiej Demokracji, obecnie jednak swoj kierunek polityczny poniek a d zmienili
i zblizaja  sie wzglednie sympatyzuja  z obozem prorza dowym, przy czym Ą  nadmienia
komendant Jelen  Ą Pocza tek Walenty, zastepca prezesa ”SokożaĘ juz i dawniej byż
zwolennikiem organizacji prorza dowychĘ. Prezesem Towarzystwa w tym czasie byż
dr Rybok, sekretarzem Ą Jakub Latocha, skarbnikiem Ą Paweó Paweóczyk, a
naczelnikiem Paweó Kuczek. Znacza ca  pozycje w gnie—dzie zajmoważ rowniez Jan Nyga.

Niestety, w obydwu bierun skich gniazdach dos c  szybko opadż zapaż do osia gania
statutowych celow Towarzystwa: ”podnoszenia dzielnos ci fizycznej spożeczen stwa polskiego,
wyrobienia w nim karnos ci, spojnos ci i ofiarnos ci, odpowiedzialnos ci za swe czyny, poczucia
obowia zku wobec Pan stwa i wszelkich w ogole cnot obywatelskich, stanowia cych podstawy
istotnej miżos ci OjczyznyĘ. 6 sierpnia 1936 roku, radca miejski Bendel w ”Sprawozdaniu z
ilos ci i stanu klubow, towarzystw, organizacji sportowych
i przysposobienia wojskowegoĘ stwierdzaż, ze ”gniazdo Bierun  Stary (miasto) jest obecnie
chwilowo nieczynneĘ, a ”gniazdo Bierun  Stary (Lignoza) obecnie nie istniejeĘ. Odpowiadaja c
na prosbe o subwencje na dziażalnos c  burmistrz R. Piprek odpisyważ: ”Wniosek
Towarzystwa Gimnastycznego ”SokożĘ oddala sie, z uwagi na to, ze Towarzystwo nie
okazażo dotychczas pewnej zywotnos ciĘ. Nieco wczesniej, przyznano jedynie dotacje w
wysokos ci 30 zżotych na odnowienie sprzetu. Wincenty Ogrodzin ski w cennej monografii
”Dzieje Dzielnicy Sla skiej SokożaĘ pisaż: ”Gniazdo Bierun  Stary (Lignoza) zażozone w 1932
roku, wznowione w 1936, ale raportu za ten rok nie nadesżażo, jak rowniez odpowiedzi w
sprawie historiiĘ. Wydaje sie, ze sytuacja organizacyjna obydwu koż byża bardziej zżozona niz
by to wynikażo z przytoczonych cytatow. Sanacyjnemu burmistrzowi byżo wygodniej
utrzymywac , ze gniazda ”SokożaĘ, w swej genezie opozycyjne do sanacji, nie wykazuja
aktywnos ci. Wżadzy sżano takie sprawozdania jakie ona lubiża czytac . Poza tym, ”mażo
zywotnejĘ organizacji nie trzeba byżo wspomagac  subwencjami. O znacznej aktywnos ci
sokożow swiadczy liczny udziaż druzyn w roznych imprezach sportowych i towarzyskich
organizowanych nie tylko przez Towarzystwo lecz nawet przez Zwi a zek Strzelecki ba d—
Zwia zek Rezerwistow. W dalszej czes ci tego opracowania bedzie jeszcze o tym mowa.

W ”Sprawozdaniu z wychowania fizycznego mezczyznĘ sporza dzonym przez Komende
Przysposobienia Wojskowego w Pszczynie, a obrazuj a cym stan z 15 listopada 1935 roku
widnieja  liczby: ”SokożĘ Lignoza, 142 czżonkow zwyczajnych w wieku 19Ą 34 lat i 72
starszych; ”SokożĘ Bierun  Stary, 20 czżonkow zwyczajnych w wieku nie przekraczaj a cym 18
lat i 24 czżonkow w wieku 19Ą 34 lat. Dwunastu sokożow z ostatniej grupy wiekowej
posiadażo wspomniana  odznake POS. Widac  tu dos c  wyra—nie jak podane liczby odbiegaj a  od
tych, ktore podalismy wczesniej.
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M. Ponczek i M. Szczerbin ski podaja , ze w latach 1935Ą 1937 istniażo na Gornym Sla sku
150 sekcji sportowych, z tego lekka atletyka uprawiana byża w 65 gniazdach s la skich z 1165
sokożami, gry sportowe w 42 z 919 czżonkami, a narciarstwo w 12 gniazdach z 285
czżonkami.

”Identyfikuja c sie z okres lona  ideologia  spożeczna  i swiatopogla dowa  nie wia zaż sie
”SokożĘ z zadna  partia  polityczna , pozostawiaja c te kwestie w sferze zycia prywatnego
zrzeszonych. Jako cel nadrzedny uznaż jednos c  wszystkich Polakow, rozwijaż patriotyzm
i przywia zanie do tradycjiĘ Ą  pisaż M. Szczerbin ski w pracy ”Zarys dziejow i proba oceny
dziażalnos ci sokolstwa polskiego w kraju i na obczy—nie w latach 1867Ą 1947Ę.

Kleska wojenna, liczne aresztowania, emigracje i deportacje spowo doważy, ze wiele wiezi
ża cza cych sokożow w okresie przedwojennym zostażo zerwanych. Po wojnie Ą  pisze
cytowany juz H. Przybylski, Towarzystwo Gimnastyczne ”SokożĘ oficjalnie uznano za
organizacje o ideologii nacjonalistycznej, endeckiej i burzuazyjnej, a caży dorobek
patriotyczno-wychowawczy i sportowy zapomniano. Po nie przebieraj a cej w sżowach krytyce
i oskarzaniu o ”reakcyjne tradycjeĘ, ta zasżuzona organizacja patriotyczno-sportowa zostaża
zlikwidowana, a jej funkcje przej a ż Polski Zwia zek Gimnastyczny.

Ostatnim smutnym akordem dziażalnos ci ”SokożaĘ w Bieruniu byżo urzedowe
likwidowanie jego ”maja tkuĘ. Dnia 7 wrzesnia 1948 roku starosta pszczyn ski H. Skolik,
odpowiadaja c na reskrypt Urzedu Wojewodzkiego w sprawie ”stwierdzenia jaki maja tek
ruchomy i nieruchomy pozostaż po stowarzyszeniu pod nazwa  Towarzystwo Gimnastyczne
”SokożĘ w Bieruniu Starym, ktore rozwijażo dziażalnos c  przed wojna , przedżozyż
sprawozdanie, w ktorym pisaż: ”wymienione gniazdo posiada:

1)2 ciezarki: 1 - 50 kg 11 -  45kg,
2)1 tablice drewniana  120 m wysoka , uszkodzona ,
3)4 dra zki zelazne z żan cuchami 1,20 m wysokie do gimnastyki,
4) 2 dra zki zelazne 2 m wysokie,
5) 1 dra zek poprzeczny do skokow wzwyz.

Sprzet ten znajduje sie w restauracji przy ulicy Krakowskiej 34Ę. Zarza d Miejski
zaproponoważ oddac  ten sprzet w uzytkowanie szkole podstawowej. Na likwidatora
wyznaczono Pawóa Paweóczyka, byżego skarbnika Towarzystwa, ktorego podpis figuruje na
kilkunastu druczkach potwierdzaj a cych przekazanie maja tku. Dnia 30 lipca 1949 roku,
Walenty Pocza tek potwierdziż odbior decyzji Wojewody Sla skiego z dnia 16 lipca 1949 roku
w sprawie zlikwidowania Towarzystwa Gimnastycznego ”SokożĘ w Bieruniu Starym.

NADE WSZYSTKO ... PIŻ KA NOZ NA

Rownolegle i niezaleznie od Towarzystwa Gimnastycznego ”SokożĘ na Gornym Sla sku
dziażaży liczne kluby sportowe, gżownie piżkarskie.

T. Janik w artykule ”Ruch sportowy na Gornym Sla sku w latach 1919Ą 1921Ę podaje, ze
w pierwszych latach po zakon czeniu I wojny swiatowej na cażym terenie Gornego Sla ska
istniaży az 162 tego rodzaju kluby. Niektore gniazda sokole, aby przeciwdziażac  odpżywowi
czżonkow, same je tworzyży oferuja c atrakcyjniejszy program niz ten sokoli poddany
statutowym powinnos ciom.

Przed I wojna  swiatowa  s la ska mżodziez wiejska i mażomiasteczkowa nie miaża zadnych
mozliwos ci uprawiania sportu w klubach niemieckich ze wzgledu na ich ekskluzywny
charakter, dyskryminacje i pogarde dla mowia cych po polsku. ”Krna brni tubylcy znale—liby w
polskich klubach nowa  okazje do mowienia i mys lenia po polsku, a mamy juz dosyc  skutkow
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szkodliwej dziażalnos ci roznych chorow i stowarzyszen  muzycznychĘ Ą  pisano z obawa  w
niemieckiej prasie wychodza cej w Katowicach. Do 1911 roku nie dopuszczano mżodziezy
polskiej do klubow i towarzystw gimnastycznych. Nurty kultury fizycznej, ktore na przeżomie
XIX I XX wieku rozwineży sie na Gornym Sla sku zostaży wykorzystane przez owczesne
wżadze niemieckie jako instrument wynaradawiania mżodziezy polskiej.

Dlatego tez utworzenie klubow polskich dziażażo jak magnes na s la ska  mżodziez meska .
Najbardziej zaawansowane byżo zycie sportowe we wsiach na obrzezach niecki weglowej.
Kluby powstaważy samorzutnie i zywiożowo, bez czyjejkolwiek pomocy lub subwencji.
Poziom wyszkolenia zawodnikow byż jednak Ą  co zrozumiaże Ą  w tym pionierskim okresie
znacznie wyzszy w klubach niemieckich i zydowskich (te ostatnie Ą  gżownie w Bielsku).

B. Cimaża i A. Steuer podaja , ze juz w okresie powstan  s la skich w 184 klubach uprawiano
14 dyscyplin sportowych. Zdecydowanie najpopularniejsza byża piżka nozna, ktorej sekcje
wystepoważy w 156 klubach. Ponadto powodzeniem cieszyży sie  palant, uprawiany w 23 klu-
bach, lekka atletyka Ą  w 22 klubach, ciezka atletyka Ą  w 18, siatkowka Ą  w l2, tamburyno
Ą  w 11 i boks Ą  w 10.

Obwod pszczyn ski reprezentoważy w 1920 roku zaledwie dwa kluby:
Jednos c  Mokre i Naprzod Mikożow. Na ostateczne powstanie klubu sportowego trzeba byżo
jeszcze w Bieruniu czekac  piec  lat. Dziennikarz sportowy A. Konieczny - przedwcze snie
zmarży historyk sportu s la skiego  i K. Krawczyk, podaja , ze w tymze roku 1920 klub
bierun ski wraz z tymi z Wisży Mażej, Mizerowa, Studzionki, Ó azisk Gornych, Czużowa,
Jaroszowic, Bojszow i Woli byż w stadium organizacji. W tym samym czasie, w obwodzie
bytomskim dziażażo juz 19 klubow, w gliwickim l1), w katowickim 9, w mysżowickim 17 Ą
w tym Piast Krasowy i az 4 kluby z Brzezinki, w Krolewskiej Hucie 15 i w Lipinach 9.
W okregu raciborskim byżo 10 klubow, w rybnickim 15, w tarnogorskim 15 a w zabrskim 14.

Juz 3 marca 1920 roku utworzono samodzieln a  organizacje dla kierowania druzynami
piżkarskimi Ą  Gornos la ski Okregowy Zwia zek Piżki Noznej z siedziba  w Bytomiu (niektorzy
autorzy podaja , ze powstaż on 7 pa—dziernika tegoz roku). ”Po okresie pionierskim, czasie
poznawania przepisow, regulaminow i zasad przeprowadzania zawodow, zaczeto tworzyc
kadry dziażaczy, organizatorow i sedziow. Piżkarstwo staważo sie wszedzie awangarda  cażego
ruchu sportowegoĘ Ą  pisali o tym okresie autorzy pracy ”Piżka nozna 1919Ą 1976Ę. Okreg
gornos la ski juz wkrotce stanie sie bezkonkurencyjny i najwiekszym liczebnie okregiem. Wnet
tez zdobedzie supremacje sportowa .

Z kon cem 1920 roku utworzono 14-klubow a  A klase. Na zawodach sedzioważo zaledwie 9
arbitrow. Rok po—niej, byżo ich 12, w 1923 roku Ą  29, a piec  lat po—niej juz 89. W roku 1929
na terenie dziażania Sla skiego Okregowego Zwia zku Piżki Noznej rozegrano 110 spotkan , w
nastepnym 150, w 1923 juz 360, w 1924 Ą  415, a w 1925 roku juz 551 spotkan . Prawie
tysia c spotkan  odbyżo sie w 1929 roku, a dwa lata po—niej Ą  ponad dwa tysia ce; niemal tyle
samo co w 1938 roku. Przedstawione dane zaczerpnieto z jednodniowki zatytużowanej
”Kolegium sedziow Sla skiego Okregu Zwia zku Piżki Noznej w Katowicach 1920Ą 1960Ę.
Odbiegaja  one jaskrawo od tych wielkos ci, ktore przedstawiaja  A. Konieczny i K. Krawczyk.
Podaja  oni bowiem, ze w 1922 roku zarejestrowano w GZOPN-ie 25 klubow i 515 piżkarzy,
w 1923 roku Ą  41 klubow i 996 piżkarzy, w 1924 roku Ą  62 kluby i 2140 piżkarzy, a w 1925
roku Ą  103 kluby oraz 5393 graczy. Coraz czes ciej tez odbyważy sie spotkania piżkarskie.

W 1923 roku rozegrano ich ponad 600, w 1924 Ą  juz okożo 1500, a w 1925 roku odbyżo
sie ponad 3500 meczy. Dziażacze piżkarstwa s la skiego od samego pocza tku zdawali sobie
sprawe z tego, ze siża  napedowa  rozwoju tej dyscypliny sportowej moga  byc  systematycznie
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prowadzone rozgrywki, bowiem element rywalizacji zmusza do ci a gżego doskonalenia
mistrzostw.

U swego zarania, propaganda  gry w piżke nozna  na Sla sku zajeli sie studenci angielscy
ksztażca cy sie na Uniwersytecie Wrocżawskim. Tam, w 1890 roku powstaża pierwsza druzyna
piżkarska. Rowniez na terenie Gornego Sla ska propaganda  futbolu zajeli sie obywatele
brytyjscy podpatrywani przez s la ska  mżodziez, ktora zywiożowo wprowadzaża zasady gry do
tworzonych przez siebie druzyn. Jeden z cytowanych juz autorow podaje, ze pierwszy mecz
ogla daż Gorny Sla sk latem 1903 roku. Piżke przywiozż pewien Anglik, bawia cy u krewnych w
Katowicach. Byż on pierwszym zawodnikiem, sedzia  i nauczycielem tej nowej dyscypliny.
Spotkania rozgrywano na dzisiejszym placu Miarki.

W Anglii rozpoczeto gre w piżke nozna  w pożowie XIX wieku. Na ziemiach polskich ta
dyscyplina pojawiża sie dopiero przy kon cu ubiegżego stulecia, a pierwszy oficjalny mecz
rozegrano 15 lipca 1894 roku podczas II Zlotu Sokolego we Lwowie. Rozegra ży go druzyny
sokożow lwowskich i krakowskich. Pierwszy polski klub na Gornym Sla sku, KS Polonia
Bytom powstaż dnia 7 stycznia 1920 roku.

Juz na wiele wiekow przed narodzeniem Chrystusa zabawiano sie piżka . Gre podobna  do
futbolu znali starozytni Chin czycy i Egipcjanie, Aztecy i Mongożowie, Japon czycy
i Majowie. Piżka  byż najczes ciej pecherz wypeżniony powietrzem lub pierzem. W V wieku
byża znana w dzisiejszej Francji. W wiekach s rednich znanych byżo kilka odmian gier
przypominaja cych dzisiejsza  piżke nozna . We Francji byża to gra zwana soule i polegaża ona
na przerzucaniu piżki polami i lasami, z wioski do wioski. W roku 1580 ukazaż sie we
Wżoszech pierwszy podrecznik do gry podobnej do futbolu. Za ojczyzne futbolu uznaje sie
jednak Anglie Ą  tam bowiem stopniowo oddzielono go od rugby, co nast a piżo w pożowie
ubiegżego wieku. Tam tez, konsekwentnie sie rozwijaża, trafiaża do szkoż i collegow. W 1848
roku spisano zasady gry w jedenastu punktach. W 1857 roku zażozony zostaż pierwszy na
swiecie klub piżkarski Ą  Sheffield Club, istnieja cy zreszta  do dzis . Wies ci o tej nowej grze
szybko przenikaży do innych krajow. Stopniowo tez precyzowano i udoskonalano pierwotne
przepisy w te gre. W 1866 roku wprowadzono przepis o spalonym, piec  lat po—niej zezwolono
bramkarzowi na gre rekami. W 1878 roku po raz pierwszy na murawie sedzia zastosoważ
gwizdek, a za piec  lat wprowadzono poprzeczke bramkowa . Rzut karny po raz pierwszy
egzekwowano w 1890 roku, a rok po—niej zawieszono siatki na bramkach.

Wielkos c  bramki ustalono jeszcze w 1875 roku. Wynosi ona 7,32 m dżugos ci, co
odpowiada 8 jardom i 2,44 m wysoko s ci, co jest rowne 8 stopom. Rozmiary piżki ustalono
jeszcze 4 lata wczesniej Ą  wazy ona od 396 do 453 gramow, a jej obwod powinien wynosic
od 68 do 71 cm. Korki w butach nie moga  wystawac  wiecej niz 19 milimetrow. Obecna forma
reguż w zasadzie pochodzi z 1938 roku.

Przewazaja ca wiekszos c  s la skich klubow nie miaża trenerow. Jego funkcje speżniali
najczes ciej kapitanowie druzyny. Juz od 1925 roku gracze mogli sie ubezpieczac  w
prywatnym Towarzystwie Ubezpieczen  ”WartaĘ w Katowicach. Niepowodzeniem zakon czyża
sie proba wydawania w latach 1925 Ą  1926 samodzielnego pisma ”Sportowiec Sla skiĘ. W
1926 roku wprowadzono opżaty od klubow na potrzeby sedziowskie, zwane taksowymi.
Wynosiży one 2 zż od druzyn A-klasowych i 1 zż od druzyn klasy B. Od spotkan  druzyn
nizszej klasy nie pobierano taksowego. Diety sedziowskie za mecz druzyn ligi s la skiej
wynosiży ”7 zż za mecz klasy A, a 4 zż oraz 3 zż w klasie B i B-lidze. Pocza tkowo sedziowie
wystepowali w ubraniach cywilnych, a jedynym ich atrybutem byż sedziowski gwizdek. Z
biegiem czasu ustaliż sie rowniez dzisiaj obowia zuja cy stroj sedziowski. Czasami wdziewano
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rowniez biaże koszulki. Takiej wżasnie barwy koszulke nosiż arbiter pierwszego meczu roze-
granego w Bieruniu Starym. Az do 1933 roku arbitrem byża tylko jedna osoba, a
pomocnikami liniowymi zostawali zazwyczaj starsi dziażacze klubowi.

Od 10 marca 1927 roku na Gornym Sla sku zacza ż obowia zywac  nowy podziaż na klasy. W
trzech grupach klasy A grażo 26 druzyn, w czterech grupach klasy B wystepoważo 36 druzyn,
a w dwoch grupach rozgrywkowych klasy C rywalizoważy ze soba  22 zespoży piżkarskie.

NA MYLOKU NA JARKOWYM POLU

W takich to czasach, na ”Jarkowe poleĘ na tak zwanym Myloku, wybiegża po raz pierwszy
jedenastka zawodnikow reprezentuja cych Klub Sportowy Bierun  Stary Ą  25. Byżo to w lipcu
1925 roku. Wielce zasżuzony dla bierun skiego sportu Jerzy Karwath w kronice klubu, na
ktora  wielokrotnie przyjdzie nam sie jeszcze powożywac , tak opisuje to niebyważe
wydarzenie: ”Przy d—wiekach miejscowej kapeli z rynku, w kierunku na Nowy Bieru n
wyruszyż pochod zżozony z chżopcow ubranych w sportowe dresy ża cznie z panem sedzia .

Zwabieni d—wiekami orkiestry mieszkan cy z ciekawos cia  powiekszali grono
maszeruja cych dumnie sportowcow, by w odswietnej scenerii byc  swiadkami pierwszego
meczu piżki noznej, prowadzonego zgodnie z przepisami i na prawdziwym boiskuĘ.
Przeciwnikiem bierun skiej druzyny byli zawodnicy z Imielina, gdzie klub sportowy powstaż
juz kilka lat wczesniej. ”Boisko nie byżo nigdy trawiaste Ą  pisze dalej Karwath Ą  i do
kon ca swego istnienia byżo na nim widac  bruzdy cia gna ce sie przez caża  jego dżugos c . Byżo
ono bardzo piaszczyste i miażo jedna  zalete Ą  nigdy nie byżo podmokże, za to w czasie gry,
przy wietrznej pogodzie, unosiży sie tumany kurzu. Usytuowano je miedzy miedzami, za
ktorymi rosżo zyto. Rosżo ono tez za jedna  bramka , a za druga  wiodża piaszczysta droga. Tuz
za nia  Ą  maży sosnowy lasek, dalej Ą  tory kolejowe i gospodarstwo BżazkowĘ.

Ten pierwszy mecz zakon czyż sie wynikiem remisowym 3 : 3, a wszystkie trzy bramki dla
bierun skiego zespożu zdobyż Lucjan Malski. Po meczu, na specjalnie z tej okazji
przygotowanym festynie, zmeczeni, ale uszczes liwieni remisem zawodnicy swietowali swoj
pierwszy oficjalny wystep na piżkarskim boisku. Bohaterami tego pamietnego spotkania byli:
Jan Olejnik, Jan Kubanek, Zbigniew i Lucjan Malscy, Wilhelm Dóugon , Paweó Gogolin,
Wawrzyniec Barus , Walenty Gopek, Edmund Kubina, Alfred Michaóek i bramkarz
Alfons Gawlik. Nazwisko sedziego nie jest znane.

Od tego pamietnego dnia piżka nozna zadomowiża sie w Bieruniu Starym na dobre.
Zażozycielami klubu byżo kilku zamozniejszych mieszkan cow Bierunia: naczelnik urzedu

pocztowego Jan Kubanek, kupcy: Franciszek Kulas, Paweó i Karol Dóugoniowie, Alfons
Gawlik i Wawrzyniec Barus , u ktorego, przy Rynku, nad gospoda , mies ciża sie przez wiele
lat szatnia klubowa i sala narad zarz a du. Kroniki wspominaja  tez o kilku urzednikach
i fachowcach zatrudnionych w Lignozie. Byli w s rod nich: Augustyn Labus, Paweó Gogolin i
Jozef Rudzki. Zamierzenia organizacyjne ” znaczniejszych obywateli miastaĘ zbiegży sie w
czasie z rozwojem Lignozy i naborem do niej fachowcow ”od hutĘ czyli z okolic Katowic,
Mysżowic, Krolewskiej Huty. Wielu z nich tam wżasnie miażo juz wczesniej okazje zetkna c
sie z piżka  nozna . Dwa filary bierun skiej druzyny, Labus i Gogolin, wczesniej grali w
Janowie. Po wojnie, rowniez z Janowa, przybeda  do Bierunia dwaj inni gracze: Teda
i Odelga.
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Pocza tki ten bierun ski, prowincjonalny futbol miaż trudne. Troski przysżaniaż entuzjazm
graczy. Czasami grano w zwykżych butach, na ktorych podeszwy nabijano specjalne korki, a
czasami w butach wojskowych. Fundusze klubowe byży bardzo skromne. Na mecze
dojezdzano furmankami, wozami drabiniastymi. a nieco po—niej rowerami. W tym mażym
mies cie, wywożyważy one jednak zywe zainteresowanie. Rozgrywany mecz najpierw trzymaż
w napieciu, a potem byż zelaznym tematem rozmow mżodzien cow i mezczyzn. Kibice
bierun scy identyfikowali sie bardzo silnie z zawodnikami. Pos rednio, przez zawodnika,
przezywano ruch i walke sportowa , ktorej im brakoważo w codziennym zyciu. Ta
identyfikacja z zawodnikami Ą  kolegami z pracy, z zawodnikami Ą  sa siadami z ulicy
przychodziża tym żatwiej, ze w Bieruniu, z racji swojej nieduzej wielkos ci, wiezi wspolnego
losu byży bardzo silne. Ta zasiedziaża od pokolen  ludnos c  wykonyważa prace w zblizonych
zawodach, a ich warunki zyciowe byży podobne. Wszystko to byżo jeszcze wzmacniane
zywymi wieziami sa siedzkimi i rodzinnymi. Ta silna identyfikacja ze swoja  miejscowos cia  Ą
osada  i emocjonalne przywia zanie do niej skżaniaży do rywalizacji z ”obcymiĘ. Poniewaz byża
to rywalizacja zespożowa, czożowa rola przypadaża w niej kolektywom, a wiec na przykżad
druzynom Ą  zauwaza socjolog N. Chmielnicki w artykule:
”Socjologiczne podżoze sportu robotniczego na Gornym Sla skuĘ. Druzyna piżkarska
rozgryważa mecz jak gdyby w imieniu cażego Bierunia. Reprezentoważa caża  ludnos c , byża
wcieleniem cażej tej mażomiasteczkowej zbiorowos ci. Zwycieska druzyna nadaważa osadzie
indywidualne oblicze, wyrozniaża ja , wzmacniaja c dzieki temu przywia zanie mieszkan cow do
wżasnej zbiorowos ci terytorialnej.

Wymagaja cy kibice pragneli obok kondycji, siży, sprawnos ci i dynamicznos ci
pojedynczych zawodnikow widziec  i podziwiac  rowniez zgranie druzyny, jednomys lnos c ,
zgodnos c  indywidualnych akcji z jakims  ogolnym planem strategicznym. Kibic szedż na
boisko oklaskiwac , przezywac , cieszyc  sie lub zżos cic , brac  udziaż w widowisku.

O wysokim poziomie gry swoich ulubien cow kibice bierun skiej jedenastki mogli jedynie
marzyc . Juz zreszta  nastepny mecz, z zespożem Pszczyny bieruniacy przegrali w stosunku
0 : 3. Przy kon cu lat dwudziestych bierun ski futbol nie mogż sie poszczycic  wielkimi
osia gnieciami. Codziennos c  byża szara, a spektakularne zwyciestwa nad niezbyt oddalonym
od Bierunia rywalem byży rzadkie. Zdarzyżo sie jednak cos , co przez wielu byżo opisywane
i przekazywane jest dalej z pokolenia na pokolenie ... ot, taki szcz es liwy zbieg kilku naraz
okolicznos ci, ze bierun ska jedenastka zostaża nieoficjalnym ”mistrzem swiataĘ. Relacje
nestora bierun skich piżkarzy Augustyna Labusa spisaż niemal trzydzies ci lat temu
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dziennikarz ”EchaĘ Henryk Domagalski: ”W roku 1925 czechosżowacka druzyna Spartak
Praga uchodziża za najlepsza  druzyne swiata, maja ca  w rozkżadzie nawet sżynne druzyny
brazylijskie. Czechosżowakom powineża sie noga w Chorzowie. Miejscowy AKS odniosż
sensacyjne zwyciestwo nad Spartakiem 4 : 2. W pare miesiecy po—niej, Chorzowianie zawitali
do Bierunia Starego. Wystepuja c w identycznym skżadzie jak przeciwko Gzechom, przegrali
z druzyna  bierun ska  1 : 3. Sta d wniosek, ze najlepsza  druzyna  w 1925 roku byża ta z Bierunia.
Rozumowanie jest dos c  uproszczone, nie nalezy wiec brac  tego wyniku zbyt serio.

Jest on jednak autentyczny. Dla poparcia tego historycznego zwy ciestwa, mozemy podac
strzelcow bramek: Labus strzeliż dwie, a Malski jedna .

O wczesny status spożeczny zawodnika-amatora pracuja cego na swe utrzymanie i nie
otrzymuja cego urlopu na zawody zmuszaż do rozgrywania ich ”po szychcieĘ lub w niedziele,
a zatem z rywalem, ktorego boisko nie byżo zbyt oddalone. W gre wchodziży takze koszty
podrozy. Czes ciowa  pomoca  dla klubow byżo wprowadzenie przez Sla ska  DOKP, od 1925
roku biletow ze znizka  33% na przejazdy zwia zane z rozegraniem meczy. Wszelkie koszty
zwia zane z uprawianiem tego sportu zawodnicy pokrywali z wżasnej kieszeni. Przy kon cu lat
dwudziestych, trudnos ci finansowe byży chroniczna  choroba  klubow. Brak sprzetu
i pieniedzy na bieza ca  dziażalnos c  sportowa  kazaż klubom szukac  sponsorow, lub zwykżego
wsparcia. Na pomoc miasta nie mozna byżo liczyc , a wpżywy ze sprzedazy biletow byży
niewielkie. W 1930 roku za wstep na bierun skie boisko pżacono 50 groszy. Zachoważo sie
jeszcze kilkanas cie sztuk niesprzedanych biletow. W 1929 roku, gdy bierun ski klub liczyż 32
czżonkow, dochodami ze sprzedazy biletow (na zawody klasy B) kluby ”dzieliży sie po
potra ceniu: kosztow reklamy Ą  do 15 zżotych, kosztow przygotowania boiska Ą  do 10
zżotych, kosztow podrozy druzyny przyjezdzaja cej w ilos ci 13 osob pocia giem osobowym III
klasyĘ.

Ponadto: ”taksy i diety sedziowskie pokrywaja  po 50%, w razie deficytu pokrywaja
przeciwnicy wydatki po pożowieĘ.

Za roczna  dzierzawe boiska pżacono rolnikowi Jozefowi Jarkowi okożo 25 zżotych. Boisko
mierzyżo 60 x 110 metrow, a na bramkach byży zawieszone druciane siatki.

Po przewrocie majowym Ą  pisza  B. Cimaża i A. Steuer Ą  sanacja chca c pozbawic
przeciwnikow politycznych mozliwos ci oddziażywania spożecznego droga  opanowywania
roznych organizacji sama da zyża do ich przechwycenia. W 1927 roku, powożano Pan stwowy
Urza d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Jego zadaniem byżo miedzy
innymi sprawowanie kontroli oraz udzielanie pomocy organiza cjom sportowym, ale tylko
takim, ktore dziażaży preznie i rokoważy nadzieje na wychowanie talentow sportowych na
zawodnikow wysokiej klasy. Na te pomoc klub bierun ski nie miaż co liczyc . Byż zbyt sżaby
i prowincjonalny. Jozef Hożys, autor monografii ”Polska piżka noznaĘ, charakteryzuja c ten
okres dodaje: ”W nie notowanym dota d tempie, chociaz nieporownywalnym do naszych
czasow, zaczeży powstawac  na obszarze cażego kraju boiska, stadiony, pżywalnie i inne
urza dzenia sportowe. Stosownie do tego wzrostu zaczeży sie podnosic  rowniez wyniki
sportowe zawodnikow, ktore choc  w pierwszych latach niepodlegżos ci byży w porownaniu z
zagranica  bardzo sżabe, ale w miare pracy nad podniesieniem poziomu sportu w kraju zaczeży
zblizac  Polske do krajow o rozwinietym ruchu sportowymĘ. O stanie tego tempa mowia
liczby: w 1922 roku byżo w Polsce 797 obiektow sportowych (boiska, stadiony, hale itp.), a
zrzeszonych sportowcow byżo 70.543. Rok po—niej obiektow byżo 938, a sportowcow 92.543.
W 1925 roku 115.643 sportowcow korzystażo z 1.432 obiektow sportowych, a trzy lata
po—niej na 3.132 obiektach sportowych rywalizoważo ze soba  208.277 zawodnikow.
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W dalszych latach nie byżo juz tego entuzjazmu, ktory towarzyszyż pierwszym meczom.
Peżne niewygod dojazdy furmankami na mecze lub przynajmniej do nowobieru n skiej albo
tyskiej stacji, skromne fundusze, ktore klub miaż w swojej dyspozycji, spowodoważy, ze
dziażalnos c  KS Bierun  Stary Ą  25 zaczeża powoli zamierac . Co roku zwracano sie do Rady
Miejskiej, a to z prosba  ”o subwencje na zakup ubranek dla naszych graczyĘ a to ”o
wyrownanie naleznych skżadekĘ w Sla skim OZPN w Katowicach. ”Klub, mimo wytezonej
pracy z wżasnych siż, nie moze sobie na owo pozwolic  Ą  pisano w jednym z podan  kie-
rowanych do Rady Ą  gdyz powazna jego czes c  skżada sie ze stanu robotniczego, ktory
obecnie jest bez pracy. Zbliza sie czas, w ktorym mamy rozgrywac  zawody o mistrzostwo z
poszczegolnymi klubami, do ktorych sami z wżasnych siż nie bedziemy w stanie stana c , gdyz
nie ”posiadamy dostatecznego ekwipunkuĘ Ą  uzasadniono z nadzieja  na przychylnos c . Rada
Miejska kolejny raz nie uwzgledniża klubowej prosby.

Na przeżomie lat dwudziestych i trzydziestych seniorzy przeprowadzali swoje treningi w
kazda  s rode I pia tek od godziny 17.00 do 19.00. Mżodziez c wiczyża we wtorki i czwartki w
tych samych godzinach. Proby sformowania druzyny juniorow dos c  dżugo kon czyży sie
niepowodzeniem.

W tych samych latach comiesieczne zebrania Klubu Sportowego Bierun  Stary Ą  25
odbyważy sie w kazdy pierwszy czwartek miesia ca. Wnet jednak uznano sobote za
dogodniejszy dzien  do odbywania tych spotkan . Rozpoczynano je jednak do s c  po—no, bo nie
wczesniej jak o godzinie 20.00, w lokalu czżonka klubu Wawrzyn ca Barusia.

Sprawy, jakimi zajmowali sie owczesni dziażacze, tak jak dzisiejsi, nie zażuja cy swojego
czasu dla dobra klubu sa  podobne do tych, z ktorymi probuja  sie uporac Wieczorek, Barcik,
Strzezyk, Blacha, Jaromin czy Kucz. Ich rola jest ponadczasowa. ”Wykonuja  oni druga
prace, ktora nie przynosi im nic ponad stresy, zdenerwowanie, zw a tpienie w celowos c
dziażania i ... chwile rados ci gdy druzyna wygra mecz. W kazdym okresie spotykamy ludzi,
ktorzy swoje siży oddali wspolnej sprawie, wolne po pracy popożudnia i niedziele poswiecali
na organizowanie zycia sportowego, a czesto z wżasnej kieszeni dokżadali jeszcze do tej
spożecznej dziażalnos ciĘ Ą  napisaż o nich jeden z historykow polskiej piżki noznej. Tymi
kilkoma zdaniami uszanoważ trud tych bezinteresownych entuzjastow, wspożtworcow sportu,
ktorzy stawiaja  interes spożeczny ponad wżasny. Wielu z nich to wczesniej uznani sportowcy.
Wielu z nich kocha sport, bo kochaj a  w nim samych siebie sprzed lat. Kochaja  swoja
mżodos c . Niech druk utrwali nazwiska: Glazer, Zaóachowskl, Zielin ski, Peszor, Kostyra,
Gruszka, Plewniok, Kuliberda, Stachon , Tomas , Karwath, Labus, Ż azowski, Móocek,
Okuniewski, bracia Kalkowie, Hachuóa, Rozmus, Ficek, Pawlak, Kondrat, Simon,
Ż abus , Wisniewski.

Dzieki przezornos ci pana Franciszka Kocurka, ”zachoważy sie protokoży z kilku takich
comiesiecznych zebran  oraz z dwu walnych zebran  klubu, jakie odbyży sie 27 czerwca 1929
roku i 30 marca roku nastepnego. Oto kilka obszernych fragmentow tych protokożow, ktorych
lektura przyblizy nam problemy, z jakimi spotykali sie w swej codziennej dziażalnos ci
owczesni dziażacze. W posiedzeniach uczestniczyżo zazwyczaj 20Ą 30 osob. Na jednej z list
obecnos ci widnieja  nazwiska: Wiktor Dietrichowie, Franciszek Mroczek, Paweó Gawlik,
Jan Solarczyk, Paweó Chlond, Lucjan Malski, Jerzy Tyrol, Paweó Dóugon , Augustyn i
Ernest Pitas, Sylwester Lubecki, Augustyn Labus, Jan Ryguóa, Bruno Skrobol, Karol
Braier, Jerzy Barucha, Franciszek Karwat” Wawrzyniec Barus , Wilhelm Dóugon , Erwin
Gawlik, Jozef Myalski, Jozef Rudzki, Wiktor Latocha, Franciszek Figiel, Ludwik Figiel,
Jan Nycz, Wilhelm Srocin ski, Hubert Carbogno, Sylwester Myalski, Franciszek
Lubeckl, Wilhelm Cichon , Ludwik Wacóawowicz.
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Protokolant pierwszego z tych walnych zebran  notoważ: ”O godzinie 20.30 zagaiż zebranie
prezes (Jerzy Tyrol) hasżem Czes c !. Protokożu z ostatniego zebrania nie odczytano,
poniewaz takowego nie spisano. Dymisje zarza du oraz krotki referat wygżosiż druh prezes, a
druh skarbnik wykazaż bilans: w dochodach 96,37 zż, a rozchod 98,50 zż. Wybrano nowy
zarza d, w ktorego skżad wchodza : Jerzy Tyrol Ą  prezes, wybrany gżosami 17, prezes
Brunon Skrobol gżosami 10, sekretarz Franciszek Mroczek 21 gżosami, sekretarz Szymon
Pitas rowniez tymze samymi gżosami.

Gospodarzem mianowano druha Barusia (gżosow l7) oraz naczelnikiem sportu rowniez
jego Ą  gżosami 15. Uprawnionych do gżosowania byżo 22 czżonkow. Po objeciu stanowiska
jako prezes wygżosiż krotki lecz tres ciwy referat na temat rozwoju klubu i przychecaż
czżonkow do dalszej wspożpracy. Przyjeto 11 czżonkow klubu spos rod gos ci. Przysta piono do
punktu nad urza dzeniem zabawy rocznej. Terminu dokżadnego nie ustalono, wybrano tylko
komitet zabawowy: Augustyn Labus, Jan Ryguóa, Alfons Gawlik, Karol Braier
i Wawrzyniec Barus . W wolnych wnioskach druh Chlond poruszyż sprawe boiska
i wystawienia wniosku do Magistratu o przydzielenie nam boiska wzgl ednie odszkodowania
wżas ciciela, od ktorego boisko wydzierzawiono. Boisko miażoby sżuzyc  wszystkim
organizacjom tutejszej miejscowos ci. Dekoratorom sali ofiaroważ sie zostac  druh Labus
i zapytażjeszcze czy dekoracja sali ma byc  wiecej obfita, czy tez nie. Poza tym przypomniaż,
aby klub na zabawie nie wyszedż z deficytem i nadmieniż urza dzac  tylko mecz na boisku bez
orkiestry, a nastepnie zabawa na sali. Druh Labus zaproponoważ zakon czyc  zebranie, gdyz
godzina jest juz po—na.

O godzinie 23.15 zakon czono zebranie hasżem Czes c !Ę. Niestety protokolant nie
odnotoważ odpowiedzi na pytanie o stopien  obfitos ci dekoracji sali.

Na jednym z nastepnych zebran  referowano sprawe boiska. W protokole zapisano:
”Wżas ciciel boiska zgadza sie na wydzierzawienie, lecz przy rownoczesnej zamianie na role
wzglednie ża ke. Druh Malski oferuje ża ke klubowi z Lignozy. Znaczy sie tak: klub
wydzierzawi ża ke z fabryki i odda na zamiane wżas cicielowi boiska. Ile otrzyma ża ki tyle
otrzyma roliĘ.

Rowniez Magistrat szukaż sposobow, by w Bieruniu powstażo boisko z prawdziwego
zdarzenia. Zwrociż sie nawet do Urzedu Ksiecia Pszczyn skiego dla Spraw Najmu z pismem,
w ktorym czytamy: ”W miare rozwijania sie zwia zkow sportowych wzrosżo zapotrzebowanie
na boiska, ktorych brak w tutejszej miejscowos ci daje nam sie dotkliwie odczuc , gdyz miasto
nie posiada na te cele odpowiedniego terenu, albowiem wżasnos cia  Magistratu sa  przewaznie
ża ki, zas  chżopskie grunta sa  za wa skie i za krotkie i nie odpowiadaja  swym pożozeniem
wżas ciwemu celowi.

Zwracamy sie do Szanownych Pan stwa o odsta pienie nam jednego kaważka terenu
pożozonego przy szosie krakowskiej za grobla  w kierunku Bierunia Nowego. W razie
przychylnego zażatwienia naszej prosby, weszlibysmy w ukżady z miejscowymi zwia zkami,
odnosnie do wynagrodzenia za uzywanie, wzglednie Magistrat byżby skżonny odsta piony nam
teren na boisko odszkodowac  w drodze wymiany za inny kaważek gruntu, ktory by byż
pożozony przy gruntach Ksiecia Pszczyn skiego.

W zachowanych materiażach —rodżowych brak jest odpowiedzi na przesżane do Pszczyny
pismo.

W innych protokożach z zebran  zarza du KS Bierun  Stary Ą  25 czytamy: ”Druh Braier
stawia wniosek zeby ubranka zalegaży u kapitana, ktory jest gospodarzem, a druh Barus
przypomina, ze niektorzy czżonkowie uzywaja  koszulek do wżasnej potrzeby, jak na przykżad
do ka pieli. Druh Braier proponuje tez, zeby gracze wychodzili w ubrankach z lokalu, co jest
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bardzo imponuja ce na obywateli. Druh prezes proponuje, czy nie mozna by zakupic  odznake
klubu, ktora  by mogż kazdy czżonek posiadac  i na to czżonkowie sie zgodzili. Druh Malski
stawia wniosek, zeby kazdemu czżonkowi klubu wysżac  w dniu urodzin wzglednie imienin
gratulacje (telegram), ktory to wniosek zostaż jednomys lnie przyjety. Co do zakupu
trzewikow, proponowano zeby je kupowac  w firmach, a nie u pojedynczych szewcowĘ.

A propos butow. W latach trzydziestych oferowane klubowi przez Centrosport Ą  s la ska
Centrale Sportowa  ”buty Liga-Rekord od lat wyprobowany gatunek, z czarnej skory, kożki
okra gże stozkoweĘ kosztoważy 15 zżotych, a buty ”Super-Liga, zgżoszone w Urzedzie
Patentowym dokżadnie na sposob angielski, nadzwyczaj wytrzymaże i bardzo lekkie
tylko 17 zż!Ę. O wykonaniu tych ostatnich w reklamowej ulotce przesżanej do klubu pisano:

”l. wierzch z wyborowej czarnej skory chromowej posiada wszyta  tasme zapobiegaja ca
rozcia ganiu sie skory.

2. Pierwsza podeszwa z kruponu chromowego zupeżnie niewrazliwa na dziażanie wody.
3. Druga podeszwa z kruponu z charakterystycznymi wycieciami, zapobiegaja ca uciskowi

kożkow na stope gracza.
4. Kożki ze skory kruponowej stozkowe prostoka tne lub okra gże. Wazne! But ten

wykonany jest cażkowicie mosieznymi c wiekamiĘ.
Ceny piżek byży dos c  zroznicowane Ą  ”piżka meczowa Liga-Rekord krajowy producentĘ

kosztoważa od 9 zż do 17,50 zż, zaleznie od ilos ci żatek (l2Ą l8), natomiast ”ze skory
zagranicznejĘ az 30 zż. Ceny piżek mżodziezowych wahaży sie od 3,70 zż do 7 zż. Detki
kupowano osobno w cenie od 0,90 zż do 1,55 zż. Centrosport oferoważ tez bierun skim
zawodnikom: ”koszulki do piżki noznej trykotowe, jedno- i dwukolorowe, komplet 11 sztuk
ża cznie z 1 sztuka  dla bramkarza za 49 zżotych.Ę

Na innym posiedzeniu klubu kapitan druzyny bierun skiej apeloważ, zeby ”czżonkowie
uczeszczali na treningi, gdyz na zebraniu wiele mowia , a na trening nie uczeszczaja Ę. Nie
wiadomo kto w tym czasie byż kapitanem. Wiadomo jednak, ze w roznych okresach byli nim:
W. Barus , J. Rudzki, W. Srocin ski, J. Barucha.

Na drugim z sygnalizowanych walnych zebran  klubu protokolant zapisaż: ”Z tres ci
sprawozdania prezesa zebrani zadnych powazniejszych polepszen  w gospodarce klubu
zauwazyc  nie mogli. Referat przyjeto milczeniem. Sekretarz klubu, poniewaz nie prowadziż
kroniki, podaważ tylko przypżyw i odejs cie korespondencji. Zebrani dowiedzieli sie, ze
nadeszżo 18 listow, a wysżano 32. Aktywni czżonkowie krytykowali dosyc  gżosno niedbaże
zamawianie przeciwnikow. Skarbnik podaż tylko stan kasy przy objeciu i zdawaniu, a
mianowicie: obja ż kase z minusem 2,13 zż, a zdaważ z plusem 50,02 zż. Zebrani zauwazyli
brak szczegożowych sprawozdan  jak stan skżadek czżonkowskich, rozliczenia z zebranych
pieniedzy na boisku i rozliczenie z urz a dzonej przez klub zabawyĘ. Z innego zachowanego
dokumentu wiadomo, ze stan kasy klubowej w maju 1930 roku wynosiż 328,97 zż. W kwocie
tej znalazża sie rowniez przyznana wyja tkowo subwencja ”od miastaĘ wynosza ca 200 zż, a
przeznaczona przede wszystkim na dresy (”biażo-modreĘ), buty i przejazdy furmankami.

W niedziele 6 lipca 1930 roku obchodzono pi a ta  rocznice zażozenia klubu. Przygotowania
do tej imprezy trważy ponad miesia c. Na nadzwyczajnym zebraniu zarza du klubu zwożanym
przy tej okazji uchwalono nastepuja cy program obchodow:

”W niedziele na nabozen stwo ranne pojda  wszyscy czżonkowie do kos cioża. Sprawe
zamowienia mszy swietej powierzono Rygule i Skrobolowi za cene nie przekraczaja ca  30 zż.
W razie gdyby ks. proboszcz wiecej zaza daż za nabozen stwo, to mszy sw. nie bedzie.
Wieczorem o godz. 8.00, urza dza sie zabawe taneczna . Orkiestre zamowic  za cene nic wyzsza
jak 80 zż. Dla zaproszonych zawodnikow stawic  najwyzej dwie furmanki celem przywiezienia
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i odwiezienia do kolei. Wstep na sale zostaż ustalony nastepuja co: mezczy—ni pżaca  po 2 zż,
osoby zen skie po 1 zż, czżonkowie klubu pżaca  po 1 zż, druzyna seniorow tak gospodarzy jak
gos ci ma wstep wolny. Na boisku zostanie urza dzona strzelnica. Dekoracja  sali zajma  sie
druhowie Klimza, Ryguóa, Skrobol. Na iluminacje tejze sali ustalono kwote 20 zż. Do
utrzymania porza dku na sali beda  zaangazowani dwaj strazacy. W sobote przed swietem
odbeda  sie zawody lekkoatletyczne, jak biegi, skoki wzwyz, skoki w dal, rzut piżka itd.
Najlepsi zawodnicy otrzymaja  dyplomy jako nagrode. W niedziele tak samo odbeda  sie
zawody piżki noznej trzech do czterech druzyn o dyplomy. Wysżac  zaproszenie do KS
Pobudka w Oswiecimiu o przyjechanie na swieto klubu z dwoma druzynamiĘ. Dyplomy, o
ktorych mowa byży recznie malowane przez Teofila Nyge. ”Za napisy reklamowe i napisy na
dyplomachĘ otrzymaż on wowczas 7 zżotych.

Na cztery dni przed planowanymi obchodami rocznicy, zwożano jeszcze jedno posiedzenie
zarza du, na ktorym miedzy innymi postanowiono: ”druzyna gos ci bedzie pżacic  wstep na sale,
a nie jak w poprzednim protokole postanowiono. Postanowiono udekorowa c  sale papierem
i zielonym. Czes c  tej dekoracji ma fundowa c  p. Barus , gdyz dekoracja ta pozostanie nadal Ą
z wyja tkiem swiatża. Zielone otrzymamy z lasu ksia zecego W porozumieniu sie z p.
Langerem. Wien ce dla pierwszego i drugiego prezesa zobowia zaż sie sporza dzic  p. Klapsia„.
Na nastepnych posiedzeniach zarza du nikt nie podsumowyważ przebiegu jubileuszu Ą  zarza d
zaja ż sie nastepnymi waznymi sprawami:
”Druh Zywczok zarza dza wybrac  komisje w celu wybrania wzglednie wyszukania
odpowiedniego boiska. Proponuje plac Lignozy przy ulicy Macieja 1 porozumienie si e z p.
Macioóem i p. Byczem w tej sprawie. Zarza dzono wstawic  wniosek o zapomoge do Oddziażu
Wychowania Fizycznego przy Wojewodztwie Sla skim. Z Lignozy nam doniesiono, ze
otrzymamy zapżacona  pewna  czes c  furmanek potrzebnych na wyjazd do innych
miejscowos ci. Otrzymamy rowniez pewna  ilos c  desek na budowe szatni, ustepu i żawek.
Podziekowanie za powyzsze zostanie wysżane po wybraniu nowego boiska. Dzien  sportowy
proponowano urza dzic  31 sierpnia 1930 roku. Sprowadzone zostan a  3Ą 4 druzyny z KS Iskra
Siemianowice. Koszta podrozy dla tych druzyn moga  wynosic  najwyzej 70 zż. W dniu tym
odbeda  sie takze zawody lekkoatletyczne jak biegi, rzut kul a , skoki itd., a wieczorem zabawa.
Caży zarza d i pierwsza druzyna seniorow beda  wystepowac  na sali w jasnych spodniach, w
ciemnych marynarkach i czapkach marynarskich. Zawody bedzie sedzioważ p. Malski. O ile
by p. Barus nie wyszynkoważ na boisku, to klub zajmie sie tym (trunki we—mie od
wymienionego, a czysty dochod bedzie dla klubu). Sali stroic  sie nie bedzie, gdyz jest jeszcze
dekoracja z ostatniej zabawy. Druh Wieczorek apeluje do zarza du o sporza dzenie listy
czżonkow bezrobotnych i wolnych od uiszczenia skżadek czżonkowskich, a to dlatego, zeby
sie przy rocznym zebraniu wiedziażo, z jakiego powodu kto skżadek nie pżaciż. Proponuje sie
wysżac  druhow: Klimze, Rygule i Braiera z lista  do obywateli miasta. Od zebranej kwoty
otrzymaja  3% odszkodowaniaĘ.

Ostatni zachowany protokoż datowany jest 5 grudnia 1930 roku. Zajmowano sie
przygotowaniami do wspolnych obchodow okresu swia tecznego. ”Gwiazdke proponujemy
urza dzic  w drugie swieto Bozego Narodzenia w lokalu p. Barusia Ą  o ile otrzymamy
pienia dze z fabryki Lignoza. Po otrzymaniu pieniedzy maja  byc  zakupione skromne
podarunki i rozdzielone pomiedzy graczy. Grac  bedzie sie na gramofonie, ktory nam wstawi
do dyspozycji Firma Klein. Nastepnie uchwalono odsta pic  boisko miejscowemu Towarzystwu
SMP za 5 zż miesiecznie. Moga  oni trenowac  dwa razy w tygodniu i grac  kazda  niedziele,.
jednakowoz zawsze przed naszym meczem i za kazdorazowym uwiadomieniem nas o tym.
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Druhowi Jaroszowi polecono pisac  do SMP Bierun  Nowy o przybycie do nas z jedna  druzyna
w celu odegrania meczu przyjacielskiegoĘ.

Gdy jeszcze pod koniec lat dwudziestych dziażalnos c  KS Bierun  Stary-25 zaczeża
zamierac , utworzenia druzyny piżkarskiej podjeżo sie, zażozone w tym samym roku co klub
Stowarzyszenie Mżodziezy Polskiej. Organizacja ta, urza dzaja c przedstawienia amatorskie,
festyny oraz zabawy taneczne zbieraża s rodki finansowe na zakup sprzetu sportowego.

W dresach zafundowanych przez miejscowego ksiedza wikarego rozegraża wiele spotkan .
O ile zażozycielami KS Bierun  Stary-25 byżo grono zamozniejszych obywateli miasta, o tyle
zażozycielami druzyny SMP-owskiej byża bezrobotna mżodziez. ”Dziażalnos c  klubu SMP nie
mogża tym bezrobotnym graczom dac  nic wiecej niz mozliwos c  wyzycia sie na boisku, zas
sami gracze zmuszeni byli szukac  pracy sezonowej na prywatnych budowach, ktora
absorboważa ich w duzej mierze i wpżyważa na obnizenie formy i zahamowanie zycia
sportowego w ramach tej organizacjiĘ Ą  pisaż kierownik klubu Jerzy Karwath. Do
czożowych zawodnikow z tego okresu nalezeli: bracia Roman i Walenty Carbogno, Stefan
Klimza, Jozef Kulski, Teodor Latocha, Wilhelm Nyga, Piotr Bobla, Jerzy Simon,
Konrad i Bernard Fabian. Boisko sportowe mies ciżo sie przed Goóyszem, na pastwisku
naleza cym do gospodarza Gawliki.

Druzyna oparta na czżonkach Stowarzyszenia Mżodziezy Polskiej nie przetrważa zbyt
dżugo Ą  masowe bezrobocie ws rod mżodziezy oraz podkupowanie zawodnikow byży tymi
gżownymi czynnikami, ktore przesa dziży o losach zespożu.

Nowe mozliwos ci uprawiania sportu, a w szczegolnos ci piżki noznej pojawiży sie z chwila
powstania druzyny piżkarskiej przy miejscowym ”SokoleĘ, ktoremu w owym okresie
patronoważ dr Wiktor Rybok. ”W tym czasie daży jednak o sobie znac  i wywarży rowniez
swoje pietno na zyciu sportowym rozgrywki polityczneĘ Ą  pisaż Jerzy Karwath w
okolicznos ciowym referacie wygżoszonym podczas obchodow 50-leci ”UniiĘ. Dziażalnos c  ta
nie podobaża sie miejscowym wżadzom magistrackim, ktore nieufnie patrzyży na wszelkie
poczynania ”SokożaĘ ze zwolennikiem chadecji doktorem Rybokiem na czele. Powstaje tez
wtedy w Bieruniu druga druzyna piżkarska, przy organizacji strzeleckiej. Przewodziż jej
zwolennik sanacji, burmistrz Rudolf Piprek. Dopoki istniaż prezny KS Bierun  Stary-25,
dopoty zawodnicy i dziażacze podporza dkowywali sie zaleceniom, by klub byż organizacja
apolityczna . Na jednym z posiedzen  zarza du klubu, Wieczorek apeloważ do zgromadzonych:
”Upomina sie, zeby klub sportowy nie mieszaż sie w sprawy polityczne jak to kiedys
jednostki czyniżyĘ, a prezes klubu Ryguóa ”podziekoważ mu pieknie za obszerna  przemowe
i zakon czyż zebranie o godzinie 22.30 hasżem ”Czes c Ę.

Powstanie dwoch konkuruja cych ze soba  druzyn piżkarskich zamiast ozywic  dziażalnos c
sportowa , na skutek cia gżego, wzajemnego ”podbieraniaĘ sobie zawodnikow doprowadziżo do
rozd—wiekow w zespożach i obnizenia poziomu ich gry. Te skomplikowana  sytuacje
wywożana  ambicjami miejscowych liderow dwoch ugrupowan  politycznych proboważ
ratowac  Zwia zek Harcerstwa Polskiego, ktory w 1935 roku pragna ż stworzyc  jedna  silna
bierun ska  druzyne piżkarska  HKS-35, rekrutuja ca  sie z zawodnikow rywalizuja cych ze soba
druzyn. Niestety, Zwia zek Harcerstwa Polskiego, podobnie jak SMP, byż organizacja  zbyt
biedna  by sprostac  temu zadaniu. Poniewaz Magistrat wspolnie z Lignoza  i ledzin ska
kopalnia  ”PiastĘ decydoważy o tym komu dac  prace, dlatego tez z tych ambicjonalnych
zmagan  zwyciesko wyszedż Zwia zek Strzelecki. W lipcu 1935 roku zażozyż on i zarejestroważ
w Sla skim Okregowym Zwia zku Piżki Noznej w Katowicach Klub Sportowy Strzelec, ktory
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wnet wchżona ż Harcerski Klub Sportowy-35. Druzyna Strzelec graża w klasie B az do 1939
roku i raz byża nawet bliska awansu do A klasy. W 1935 roku sekcja piżki noznej liczyża 36
osob na 53 czżonkow. Hasżo: ”bedziesz graż u nas dostaniesz praceĘ byżo zbyt silnym
magnesem dla ubogiej i bezrobotnej mżodziezy bierun skiej, by nie zżamac  ich charakterow
i uwolnic  od lojalnos ci wewna trzorganizacyjnej. Kaperowanie zawodnikow to nie jest
wymysż lat powojennych, a i sam futbol nie byż w tych odlegżych juz czasach tak czysto
amatorski jak by nam sie dzisiaj wydaważo.

W opisywanych latach, czyli w pożowie lat trzydziestych, czożowymi zawodnikami
starobierun skiej druzyny byli: PaweóGaóyga, Paweó i Walenty Wilkowie, Stefan i Jozef
Kulscy, Jozef Klimza, Jozef Seweryn, Jozef Piprek. Jozef Byok, Wiktor, Jan, Walenty
i Klemens Latochowie, Jozef Szwajnoch, Teofil Latocha, Jozef Foóda, Sylwester Myalski,
Paweó Noras, Alojzy Z ywczok, Roman, Walenty i Hubert Carbogno, Wilhelm Cichon ,
Franciszek Lubecki, Karol Gondzik, Franciszek Solarczyk, Stefan Nyga, Karol Barucha,
Ludwik Wacóawowicz, Franciszek Figiel, Alojzy Kucz, Jan Nycz, Wilhelm Srocin ski,
Piotr Bobla, Stanisóaw Kostyra, Ryszard Kocurek, Franciszek Olczek, bracia Bernard i
Alojzy Franke oraz Kazimierz Knopek. Ten ostatni, po wojnie podejmie sie ponownego
zażozenia druzyny piżkarskiej.

—O Stefana Klimze i Jana Latoche zabiegali dziażacze klubow naleza cych do ligi s la skiej
i pan stwowej przybywaja cy do Bierunia ze Swietochżowic, Debu i Krolewskiej Huty Ą
wspomina p. Ludwik Gażyga Ą  jednakze burmistrz Piprek nie zezwoliż im na przejs cie
i osżabienie bierun skiego zespożu ”StrzelecĘ. O Janie Latosze jeszcze dodaje: ”Ten wspaniaży
i ofiarny zawodnik nigdy nie zniechecaż sie do gry mimo tego, ze dwukrotnie zżamano mu
noge podczas rozgrywanych meczy Ą  raz w Janowie, a drugi Ą  w ImielinieĘ.

W 1936 roku burmistrz Bierunia zwrociż sie nawet z prosba  do Powiatowej Komisji
Uzupeżnien  w Pszczynie by Jan Latocha i Paweó Gaóyga, czożowi zawodnicy druzyny KS
Strzelec ”mogli odbyc  sżuzbe wojskowa  w jednym z najblizszych pużkow na przykżad w
Katowicach lub Oswiecimiu, aby umozliwic  im przyjazd na odbywaja ce sie zawody do
tutejszej miejscowos ciĘ. Niestety nie zachoważ sie s lad odpowiedzi na przesżana  prosbe. .

Z braku jakichkolwiek dokumentow o odbytych zebraniach w klubach i druzynach
reprezentuja cych ”SokożaĘ, ”StrzelcaĘ i ZHP informacje o ich dziażalnos ci sa
fragmentaryczne. W przywożywanym juz wczesniej dokumencie zatytużowanym ”Ilos c  i stan
klubow, towarzystw, organizacyj sportowych I P.W.Ę sporza dzonym 6 sierpnia 1936 roku
radca miejski podaje, ze ”Klub Sportowy Bierun  Stary-25 obecnie nie istniejeĘ, lecz w
rubryce ”ilos c  czżonkowĘ podaje liczbe 42. Dla Zwia zku Strzeleckiego podaje 39 osob jako
graja cych w piżke nozna .

Przy roznych okazjach zapraszano do Bierunia sparingpartnerow. Oprocz druzyn
wzmiankowanych juz w cytowanych protokożach z posiedzen  zarza du klubu, zaproszono tu
jeszcze: Sżowiana Bogucice, Samsona Modrzejow, KS Szopienice, KS Kos ciuszko, a nawet
renomowany klub niemiecki z Katowic I F.C. Ten ostatni zespoż zaproszono na ”rozegranie
meczu przyjacielskiego w dniu 3 maja za odszkodowaniem 25 zżotych, lecz bez furmanki do
stacjiĘ. Jest wa tpliwe, by taka renomowana druzyna przystaża na ba d— co ba d— zebracze
warunki finansowe Ą  na zachowanych dokumentach brak jest jakichkolwiek dat
i odpowiedzi jaka nadeszża z Katowic. W 1927 roku rozgrywki ligi pan stwowej klub ten
zakon czyż na II miejscu, rok po—niej zaja ż juz pia te miejsce, a w 1929 roku zaledwie
dwunaste. Klub szopienicki miaż uswietnic  obchody odsżoniecia pomnika ku czci polegżych
powstan cow s la skich. ”Z powodu znaczniejszej odlegżos ci i nie dysponowania na razie



”Sport i kultura fizyczna w Bieruniu Starym 1919-1990Ę

Jan Czempas 20

odpowiednimi s rodkamiĘ nie doszedż do skutku wyjazd do Szczygżowic na mecz z druzynami
tamtejszego Zwia zku Strzeleckiego. 13 pa—dziernika 1935 roku na obchodach ”Swieta
Sportowego miasta Bierunia Starego gos ciża druzyna Ruchu Kosztowy. Bierun ski Strzelec
wygraż wowczas 4 : 0. Jako ”odszkodowanie kosztu przejazduĘ zapżacono przeciwnikowi 30
zżotych. Podczas obchodow kolejnego Swieta Sportowego Zwia zku Strzeleckiego w sierpniu
nastepnego roku rozegrano ”mecz propagandowyĘ z druzyna  wysoko wowczas notowanego
Sla ska Swietochżowice, graja cego w lidze pan stwowej. Rezerwowa druzyna Strzelca miaża za
przeciwnikow zawodnikow Pogonii Imielin.

SEKRETY POWODZENIA

Na wiekszos ci rozgrywanych spotkan  gromadziża sie poka—na grupa kibicow. Tylko do
gry w piżke nozna  garneża sie mżodziez. Inne dyscypliny nie znajdoważy ich uznania. Moze
jedynie lekka atletyka mogża jeszcze liczyc  na znaczniejszy udziaż. W czym wiec tkwi sekret
powodzenia tej jednej z wielu przeciez zespożowych dyscyplin sportowych. Wieloletni trener
reprezentacji polskich piżkarzy w swojej ksia zce ”Alchemia futboluĘ te przyczyny fascynacji
piżkarstwem upatruje w żatwos ci gry w piżke nozna , w prostocie reguż i ogolnej dostepnos ci
tej gry. ”Na pocza tku wystarczy przeciez miec  zwykża  skorzana  piżke, ba, szmacianke oraz
kilka kamieni, zeby oznaczyc  bramkiĘ Ą  pisze. A dalej: ”Futbol jest funkcja  jednej z
najbardziej naturalnych form ruchu czżowieka, a mianowicie biegu. Futbol jest ponadto
sportem demokratycznym, dostepnym dla wszystkich Ą  niskich i wysokich, chudych
i grubych. Piżka nozna jest tak prosta w swych regużach iz kazdemu wydaje sie, ze celnie
kopac  i strzelic  gola to nie jest zadna sztuka. Idzie wiec na boisko, probuje i tak sie zaczyna.

Jest ona żatwa w uprawianiu i w odbiorze. Wiele w niej jest jednak przypadkowos ci Ą  gra
sie nogami, a te nie sa  tak precyzyjne jak receĘ. Rowniez J. Hożdys, autor cytowanej juz
wczesniej pracy ”Polska piżka noznaĘ powody fascynacji nia  upatruje w prostocie reguż gry
oraz nieograniczonych mozliwos ciach rozwia zan  taktycznych jakie ona stwarza. ”Jest ona
zrozumiaża i czytelna dla milionow ludzi w cażym swiecie Ą  pisze on Ą  pasjonuja ca bez
wzgledu na poziom wiedzy i wyksztażcenie, przekonanie czy pochodzenieĘ.

Piżka nozna jest twarda  meska  gra  zespożowa , w ktorej rownoczesnie bierze udziaż duza
ilos c  zawodnikow, prezentuja cych swa  mżodos c  i piekno meskiej sylwetki oraz temperament
sportowy, ale przede wszystkim chec  sportowej rywalizacji, szlachetnej i zespożowej walki,
ktorej gżownymi walorami sa  nie tylko siża fizyczna, czy pragnienie pokonania przeciwnika,
lecz doskonaża zespożowa technika, kondycja, kolezen stwo w duchu walki sportowej
i sprawnos c  mys lowa cażego zespożu. S. Grzegorczyk, J. Lechowski i M. Szymkowiak w
monografii ”Piżka nozna 1919Ą 1976Ę do spostrzezen  Gmocha i Hożysa jeszcze dodaja :
”Futbol jest bardzo komunikatywny, żatwy w odbiorze. Zasady gry sa  dla widza żatwe do
rozszyfrowania. Wszystko sprowadza sie do strzelenia gola. Widz żatwo rozroznia
zawodnikow przeciwnych druzyn (rozne barwy kostiumow), widzi piżke wedruja ca  po boisku
i od pocza tku do kon ca kazdej akcji lub kontrakcji trzymany jest w napieciu. Na dobrych
meczach sytuacja zmienia sie bżyskawicznie, wiec na nude i zniechecenie nie ma czasu.

W futbolu, pozornie żatwym sporcie, kazdy chetnie utozsamia sie z piżkarzami,
identyfikuje, bo wydaje mu sie, ze gdyby on wybiegż na boisko, tak samo by strzelaż, biegaż,
podaważ. Niemal kazdy w dziecin stwie zetkna ż sie z tym popularnym sportem zachowuja c do
niego sentymentĘ.

Znaja c juz tajniki popularnos ci piżki noznej, nie dziwi traktowanie jej przez bierun ska
spożecznos c  jako czegos  w rodzaju teatru ludowego, w ktorym widz-kibic aktywnie
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uczestniczyż krzyczy, oklaskuja c, a czasem i hażasuja c za pomoca  tra bek, bebnow
i grzechotek. Dzisiaj doszedż dodatkowy wazny i najlepszy jej popularyzator zachecaja cy do
nas ladowania Ą  telewizja. W futbolu dochodzi do bezpo s redniej ważki. Ta walka bywa nie
tylko ostra, twarda ale i brutalna. Sami te brutalnos c  hamujemy, lecz szukamy jej w
sportowym widowisku. Sport bowiem pozważa na rozżadowanie agresywnych uczuc  Ą  to
udowadniaja  psychologowie spożeczni i socjologowie. Ludzie jednak chc a  ogla dac  walke i w
niej uczestniczyc . Tu zapewne tkwi czes ciowa odpowied— na pytanie: dlaczego tyle trudnych,
wymagaja cych ogromnej odwagi i pieknych dyscyplin sportowych nie ma masowej widowni?
Takiej, jak ma piżka nozna, boks, koszykowka czy zuzel. Bo te inne nie sa  tak twarde, tak
ostre i tak brutalne jak wymienione. W nich zawodnik nie ociera si e o swojego rywala, a
przeciez to ta bezpos rednios c  walki ekscytuje kibica i wyżaduje tżumiona  agresje.

Zapewne dlatego, tylko piżka nozna z dyscyplin uprawianych w Bieruniu mieważa liczna
widownie. Mimo tego, ze na przykżad w po—niejszym okresie, bierun scy badmintonis ci beda
osia gac  sukcesy o jakich piżkarze mogli co najwyzej marzyc  Ą  ich wystepy emocjonoważy
tylko garstke najwierniejszych sympatykow. Duch walki i jej orez Ą  rakietka i lotka, sa  zbyt
miekkie i delikatne.

BOISKA. Z PIASZCZYSTEGO NA MURAWE

Oprocz wspomnianych juz boisk: na Jarkowym i na Gawlikowym, mecze rozgrywano
rowniez na Figlowym przy wiezy wodnej na Redzinie, oraz na miejskich gruntach leza cych
nad Mleczna  na Podugorach. To ostatnie boisko wedżug jednego ze sprawozdan  miażo
wymiary 69 X 95 metrow, a z ”urza dzen  sportowychĘ w tym sprawozdaniu wymieniono:
bramki, szatnie, rzutnie, bieznie, skocznie i budke kasowa . W tym tez roku, w ktorym
sporza dzano cytowane sprawozdanie, czyli w 1936, boisko nosiżo oficjalna  nazwe: ”boisko
sportowe przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznegoĘ. Miasto oddażo je ”do
uzytkowania za odszkodowaniemĘ miejscowemu oddziażowi Zwia zku Strzeleckiego.

W pszczyn skim archiwum zachoważo sie kilkanas cie podan  od innych organizacji
i towarzystw dziażaja cych w Bieruniu, a pragna cych odbyc  na nim zawody lub przeprowadzic
treningi. Kazdorazowo Magistrat kieroważ te pisma do Zwia zku Strzeleckiego, by ten podja ż
decyzje o uzytkowaniu.

Bierun skie kożo Zwia zku Rezerwistow pragneżo ”uzytkowac  tutejsze boisko P.W. dla
c wiczen  przysposobienia wojskowego oraz prob o POSĘ. Donoszono przy tym uprzejmie:
”boiska chcemy dziennie od dnia 20 kwietnia b.r. (to jest 1936) od godziny 16.30 do godziny
21.00Ę. Nadmieniono tez, ze ”KS Strzelec moze  sobie swobodnie swoje treningi na boisku
urza dzac , gdyz ani nasi czżonkowie, ani tez KS Strzelec nie beda  sobie wzajem
przeszkadzac Ę. Harcerski Klub Sportowy-35 pragna ż rozegrac  mecz w niedziele 25 sierpnia
1936 roku. Naczelnikowi sportu HKS-u odpisano, ze w godzinach 15.30Ą 17.30 jest ono
zarezerwowane dla Strzelca, ”po tym to czasie Klub moze z boiska skorzystac Ę.

Gdy 23 maja poprzedniego roku HKS-35 prosiż o ”udzielenie zezwolenia wstepu na boisko
w celu rozpoczecia pracy przygotowawczej, o ile moznos ci dwa razy w tygodniu, poniewaz
druzyna przygotowuje sie do urza dzenia festynu na Swieto Morza, przeto i sekcja piżki noznej
ma zamiar w dniu tym po raz pierwszy rozpocza c  rozgrywkiĘ, to z Magistratu odpisano:
”boisko to znajduje sie jeszcze w stadium rozbudowy i decyzja odno snie do powyzszego
zostanie wydana po cażkowitym jego wykon czeniu. Boisko to buduje sie wyża cznie dla celow
przysposobienia wojskowegoĘ Ą  dodano zdecydowanie.
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Podane uzasadnienie odmowy byżo zgodne z prawda . Jeszcze tydzien  wczesniej z
Magistratu pisano do Dyrekcji Fabryki Celulozy w Czużowie: ”w zwia zku z rozwojem sportu
w tutejszej miejscowos ci, Magistrat, aby is c  z czasem i nie chca c tamowac  ruchu sportowego,
oddaż do dyspozycji miejscowym organizacjom wiekszy obszar gruntu na te cele, ktory zostaż
ogrodzony i wykonuje sie prace niwelacyjne terenu. Prosimy Dyrekcje o udzielenie na
wykon czenie tej placowki sportowej pewnej subwencji, co zostanie wdziecznie zapisane w
kronikach tych zwia zkowĘ. W tym samym tygodniu otrzymano tez odpowied— z Dziażu
Zasobow Dyrekcji Okregowej Kolei Pan stwowych w Katowicach, w ktorej ”zawiadamia sie,
iz sprzedaz starych podkżadow kolejowych dla celow budowlanych zostaża przez
Ministerstwo Komunikacji wstrzymanaĘ. Byża to odpowied— na wczesniejsze pismo, w
ktorym stwierdzano: ”Dla wzrastaja cego ruchu sportowego, a zwżaszcza dla podniesienia idei
organizacji przysposobienia wojskowego, tutejszy Magistrat urz a dza na terenie miejskim
boisko sportowe. Dla jego ogrodzenia potrzeba jeszcze 130 sżupow do pżotu, na ktore nadaja
sie wedżug porady fachowej najlepiej progi kolejoweĘ Ą  argumentowano w zakon czeniu
prosby.

Dnia 14 lipca 1935 roku Katolickie Stowarzyszenie Mżodziezy obchodziżo uroczys cie swoj
jubileusz dziesieciolecia istnienia koża w Bieruniu Starym. Poża czono go ze zlotem mżodziezy
z cażego okregu mysżowickiego. ”Poniewaz zlot taki najwiecej przepedza sie w grach
sportowych, przeto zmuszeni jeste smy sie zwrocic  Ą  pisaż prezes Miernik i asystent
Krawczyk Ą  o żaskawe zezwolenie nam na korzystanie przez jeden dzie n  z boiska na
Podugorach. Do Bierunia Starego zjedzie sie 18 Stowarzyszen . Na boisku chcemy
przeprowadzic  zawody czterech druzyn w piżce noznej, zawody koszykowki, piecioboj, biegi
i inneĘ. Burmistrz Piprek, a zarazem prezes Zwia zku Strzeleckiego, przystaż na te prosbe.

Zwia zek Rezerwistow, ktory skupiaż ”obywateli, ktorzy odbyli sżuzbe wojskowa  dla
dalszego pielegnowania hartu ciaża i ducha wyniesionych z szeregow wojskowychĘ oraz
Katolickie Stowarzyszenie Mżodziezy Meskiej mogży korzystac  z boiska dwa razy w tygodniu
za roczna  opżata  15 zżotych. Z imprez i zawodow dodatkowo odprowadzaży one do kasy
Strzelca 15% wartos ci sprzedanych biletow wstepu. W 1936 roku dochody KS Strzelec byży
nastepuja ce: ”zebranie z boiska 240,15 zż, dochod z urza dzonej zabawy 31 zż, inz .
Zbyszewski Ą  dobrowolny datek dla klubu sportowego 100 zż, zbiorka na sprzet sportowy
92 zó, inne 56 zó. Ó a czne dochody 519,15 zż. Wydatki wyniosży 304,70 zżĘ.

Przy budowie boiska zatrudniano rowniez bezrobotnych. Dnia 20 listopada 1934 roku
burmistrz Piprek donosiż do Starostwa w Pszczynie:
”Przy budowie boiska zatrudnionych byżo 26 robotnikow z gminy Bojszowy Nowe, ktorzy
razem pracowali 65 dni. Inne gminy nie wysżaży zadnych bezrobotnych, ktorzy by
odpracowali otrzymane swiadczenia za miesia c pa—dziernikĘ.

NIE TYLKO W KLUBACH

To co odroznia okres miedzywojenny od czasow nam wspożczesnych to takze ta ogromna
ilos c  przeroznych organizacji i stowarzyszen  jakie w owym czasie grupoważy w swoich
szeregach mieszkan cow nawet malen kiej miejscowos ci. W Bieruniu, licza cym przeciez w
latach trzydziestych ponad trzy tysia ce mieszkan cow, ws rod organizacji dziażaja cych mniej
lub bardziej aktywnie mozna wymienic : Zwia zek Powstan cow Sla skich, Oddziaży Mżodziezy
Powstan czej, Zwia zek Strzelecki, Zwia zek Rezerwistow, Zwia zek Harcerstwa Polskiego,
Katolickie Stowarzyszenie Mżodziezy Meskiej, Towarzystwo Gimnastyczne ”SokożĘ (miasto
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i Lignoza), Zwia zek Podoficerow Rezerwy, Kożko Rolnicze, Polski Zwia zek Samodzielnych
Rzemies lnikow i Przemysżowcow, Polski Zwia zek Zachodni, Druzyne Ratownicza  PCK,
Straz Pozarna  (miejska  i w Lignozie), Narodowo-Chrzes cijan skie Zjednoczenie Pracy,
Towarzystwo Mżodych Polek, Towarzystwo Polek, Towarzystwo spiewacze ”PoloniaĘ,
Towarzystwo ”OgniskoĘ, Zwia zek Powstan cow i byżych Zożnierzy i inne.

Zauwazylismy, ze dziażalnos c  sportowa  wpisaży do swego programu nie tylko Klub
Sportowy Bierun  Stary-25 oraz Towarzystwo Gimnastyczne ”SokożĘ lecz rowniez Meska
Druzyna Harcerska im. Tadeusza Kos ciuszki, Stowarzyszenie Mżodziezy Polskiej, Zwia zek
Rezerwistow czy Katolickie Stowarzyszenie Mżodziezy Meskiej. Mżodziez zainteresowana
wyczynem sportowym miaża niezliczona  ilos c  okazji do zmierzenia swoich siż i do
rywalizacji. W programach obchodow swia t pan stwowych, rocznic, Dnia Morza, jubileuszy
wielu organizacji i stowarzyszen , zawsze znalazżo sie miejsce i czas na wspożzawodnictwo
sportowe. Uznano, nie bez racji, ze obecnos c  sportowcow uswietnia kazda  z tych imprez.

Szczegolna rola w popularyzacji sportu przypadża jednak, corocznie z rozmachem
organizowanym Swietom Sportu. Cel jaki sobie stawiano to ”dac  mżodziezy sposobnos c  do
wykazania swej sprawnos ci fizycznej, zas  oziebża  mżodziez pobudzic  do wstepowania w
szeregi tych zwia zkow, ktore maja  za zadanie wychowac  obywateli zdrowych fizycznie
i godnie reprezentuja cych Narod PolskiĘ Ą  pisano w programie dziażania jednej z organizacji
popularyzuja cych aktywnos c  sportowa  zrzeszonych w niej czżonkow. W programie oprocz
rozlicznych zawodow byżo nabozen stwo w kos ciele parafialnym, przemarsz przez miasto, za-
bawy i konkursy oraz obowia zkowo zabawa taneczna kon cza ca obchody. Niektore z tych
swia t przyniosży organizatorom zyski, a inne zakon czyży sie deficytem, jak na przykżad to z
1933 roku Ą  ”a deficyt ma byc  pokryty z kredytu przewidzianego na obchody 250-tej
rocznicy odsieczy wieden skiejĘ Ą  zapisali w protokole czżonkowie Komitetu Likwida-
cyjnego Swieta Sportu.

Obchody Swieta zorganizowanego dnia 13. pa—dziernika 1935 roku ”urza dzonego pod
patronatem miejscowego oddziażu Zwia zku Strzeleckiego i Zwia zku RezerwistowĘ
rozpoczynaża pobudka odegrana o szostej rano z wiezy kos cielnej. O godzinie 9.30
zaproszone organizacje zebraży sie na rynku i ustawiży do pochodu. O godzinie 10.15 nast a piż
wymarsz do kos cioża na uroczyste nabozen stwo. O godzinie 12.00 Ą  zbiorka na ulicy
Marszażka Piżsudskiego (obecnie ul. Krakowska), a potem przemarsz ulicami Pawża
(Klemensa Latochy) oraz Sżowackiego (9 Maja) na Rynek, gdzie odbyża sie defilada przed
kompania  honorowa , wygżoszono przemowienia, odebrano przyrzeczenia czżonkow Zwia zku
Strzeleckiego i s lubowanie czżonkow Zwia zku Rezerwistow. Po odegraniu hymnu pochod
zostaż rozwia zany.  Po przerwie obiadowej, o godzinie 14.00, zebrano sie na boisku spor-
towym, gdzie odbyży sie zawody sportowe ”zawodnikow z poszczegolnych organizacyj
miejscowych o zdobycie pucharu wedrownego z herbem miasta, ufundowanego przez
Magistrat miasta Bierunia StaregoĘ.

Wieczorem o godzinie 19.00 odbyża sie zabawa taneczna w sali u p. Kocurkowej (obecnie
kawiarnia ”RatuszowaĘ), podczas ktorej rozdano nagrody uczestnikom zawodow.

Przed startem, zawodnicy, poddani juz wczesniej ogledzinom lekarskim, podpisywali
deklaracje o tres ci: ”Oswiadczam, ze do zawodow sportowych zgżaszam sie dobrowolnie, na
wżasne ryzyko bez podnoszenia do Komitetu Sportowego jakichkolwiek pretensji z powodu
ewentualnego nieszczes liwego wypadku, co stwierdzam swym wżasnorecznym podpisemĘ.

Trojboj obejmoważ: bieg na 100 m, szok w dal oraz rzut granatem. Kazda druzyna byża
piecioosobowa. ”StrzelecĘ wystawiż zespoż w skżadzie: Wilhelm Nyga, Teofil Latocha,
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Maksymilian Labus, Jozef Rudzki i Jozef Kulski. ”SokożaĘ z Lignozy reprezentowali:
Antoni Zlezarczyk, Alojzy i Jerzy Jaóowy, Jerzy Simon oraz Hubert Carbognu.

W druzynie ”SokożaĘ (miasto) wysta pili: bracia Wolfgang, Horst i Jan Rybokowie,
Alfred Byok i Piotr Kuczek. Dodajmy rowniez w tym miejscu, ze swoja  druzyne
lekkoatletyczna  miaż tez Zwia zek Rezerwistow. Nalezeli do niej: Aleksander Lasek, Jan
Hudzikowski, Wiktor Latocha, Jerzy Simon i Wilhelm Nyga. Tym razem nie startoważa
ona, a niektorzy zawodnicy, jak widzimy, byli w skżadzie zespożu ”StrzelcaĘ.

W biegu na 100 m i w skoku w dal najlepsze wyniki osi a gna ż Wilhelm Nyga (12,6 sek oraz
5,20 m), w rzucie granatem Hubert Carbogno (65 m) oraz Jozef Kulski (64 m). W biegu na
1500 m startoważo dziesieciu zawodnikow. Pierwsze miejsce i tym razem zaja ż Wilhelm
Nyga, drugie Ą Jozef Kulski, trzeci byżJozef Rudzki. Puchar przechodni zdobyża druzyna
”StrzelcaĘ. Dodajmy, ze przechodziż on na wżasnos c  organizacji po trzykrotnym,
nieprzerwanym zdobyciu pierwszego miejsca. Zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe.

Zachoważo sie kilkanas cie pokwitowan  wydatkow poniesionych przy organizowaniu tego
swieta: ”wynagrodzenie dla orkiestry powstan cow s la skich za granie Ą  75 zżĘ, ”za bawienie
publicznos ci Ą  24 zżĘ, ”Teofil Nyga za napisy na dyplomach i afisze reklamowe Ą  7 zżĘ,
”strazacy peżnia cy porza dek na boisku Ą  2 osoby po 10 godzin - 30 gr za jedna  godzineĘ, ”30
zż za odprawienie nabozen stwa na intencje swieta SportuĘ, ”za grawerowanie pucharu Ą  15
zżĘ, ”za zetony 12,50 zż  + 34zż (zżote po 4 zż sztuka, srebrne Ą  3,50 zż)Ę, ”Ruch Krasowy Ą
30 zż za odegranie meczuĘ, ”2,50 zż na cukierki potrzebne dla dzieci przy zabawianiu
publicznos ciĘ, ”7 zż za chora giew trzymetrowa  z barwami StrzelcaĘ. Ó a czne wydatki
wyniosży 353 zżote. Na dochody zżozyży sie miedzy innymi nastepuja ce pozycje: ”skżadka
szanownego obywatelstwa miasta Bierunia Starego na pokrycie kosztow Ą  128 zżĘ. Datki
wahaży sie od jednego do dwudziestu zżotych. Najhojniejsi byli: Franciszek Kulas oraz
Rudolf Bendel Ą  po 15 zżotych oraz Karol Noras, inz. Tadeusz Kos ciukiewicz i Roman
Marcinek Ą  po 10 zżotych. Dochody z boiska, za 307 sprzedanych biletow, wyniosży prawie
100 zżotych. Byży one w cenie 75 gr, 50 gr i 20 gr. Dochod z zabawy wyniosż zaledwie 30
zżotych. Podczas trwania zawodow inz. Zbyszewski w imieniu Firmy ”Ó empickiĘ zżozyż
datek wynosza cy 100 zżotych.

Nic nie wiadomo czy ktorykolwiek z uczestnikow skorzystaż z oferty, jaka  na rece
organizatorow nadesżaża Firma B. Steinbuegel z Krakowa. Na zabawie mozna sie bowiem
byżo pojawic  z ”serpentynami pieciokolorowymi, z konfetti w paczkach trojka tnych, z
wachlarzykami popularnymi bardzo efektownymi na drewnianych patyczkach lub ukrytymi w
ozdobnej rurce do wycia gania a fantazyjnymi do rozkżadaniaĘ. W kieszeniach mozna byżo
trzymac  ”kulki z waty na gumceĘ, lub ”weze do wydmuchiwania ozdobione fredzlami, a
zakon czone piorkami. Same wracaja !Ę.

Wiele rados ci swej partnerce mogż sprawic  ten, ktory na zabawe przyszedż ze ”stukaczem
ozywiaja cym kazda  zabaweĘ, albo z ”syrena  z gżosem z podwojnym tonemĘ.

Miża  pamia tka  z balu byżyby: ”kotyliony z gżosem i mioteżki piszcza ce Ą  to nowos c ! Za
sztuke 55 groszy„ lub ”trważe zabawki gumowe do nadmuchiwaniaĘ jako to:
”piesek z gżosem, papuga, kaczka, krolik, krokodylĘ. Zabawki te ”nadaważy sie rowniez na
konkurs sympatii, pieknos ci etc. etc.Ę

W swiecie Sportowym zorganizowanym przez Zwi a zek Strzelecki w nastepnym roku,
druzyne Zwia zku Rezerwistow reprezentowali:
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w piecioboju Ą Emil Latocha, Jerzy Simon, Jan Hudzikowski, Wilhelm Nyga oraz
Wiktor Latocha, a w biegu okreznym na 1500 m: Alojzy Kucz, Wilhelm Krawczyk
i Aleksander Lasek. Obowia zki sedziow peżnili:
w biegu na 100 m Ą  P. Gogolin, A. Figiel i P. Gaóyga, w skoku w dal Ą K. Knopek
i W. Latocha, w rzucie granatem Ą Bóazek, Jagoda i J. Latocha, a w piżce noznej Ą
W. Cichon , A. Labus oraz P. Gogolin.

Pierwsze miejsce zaja ż Jozef Kulski, ktory uzyskaż 125 punktow, a drugie Ą Hubert
Carbogno ze 109 punktami. Zwyciezca otrzymaż zegar stożowy (sprawny do dnia
dzisiejszego!), H. Carbogno Ą  zegarek kieszonkowy, Jozef Rudzki, zdobywca trzeciego
miejsca Ą  ”butelke Termo„, Jozef Klimza Ą  pugilares, za zdobycie czwartego miejsca
i Ludwik Gaóyga Ą  scyzoryk, za pia te miejsce.

Najwazniejsza  konkurencja  przeprowadzona  podczas swieta Sportu organizowanego przez
Towarzystwo Gimnastyczne ”SokożĘ w czerwcu 1P33 roku, byż wys cig kolarski na trasie:
Bierun  Stary Ą  Ledziny Ą Jaroszowice Ą  Urbanowice Ą  Bierun  Stary ze startem i meta  na
starobierun skim Rynku. Kazdy zawodnik ”chca cy dobrowolnie i bez jakichkolwiek
zastrzezen Ę wzia c  udziaż w wys cigu ”zobowia zany byc  przybyc  punktualnie na godzine 12.00
w lekkim ubiorze lub kostiumie sportowym, zasadniczo z roweremĘ.

Zwyciezca  tych wys cigow najczes ciej byżRafaó Klapsia. Bieg okrezny na dystansie 3 km
prowadziż z ”centrum Bierunia, ulica  Mżyn ska  (obecnie Zdrowia) ku gospodarstwu Wita na
most na Ó ysinie, przez Piaski do krzyza przy ulicy Piaskowej (obecnie Licealnej) i ulic a
Piaskowa  kożo domu Knopka do RynkuĘ.

Na boisku (na Jarkowym) odbyży sie zawody w nastepuja cych konkurencjach: biegi na 100
i na 400 m oraz skoki w dal i wzwyz oraz rzut kula . Druzyny szkolne rywalizoważy w
koszykowce, siatkowce, palancie i piżce noznej. Godnos c  sedziow peżnili dr W. Rybok
i wieloletni kierownik szkoży bierun skiej Jan Spyra. Swieto odbyważo sie pod hasżem
”w zdrowym ciele zdrowy duchĘ, a informacje o jego zorganizowaniu przesżano do redakcji:
”Polski ZachodniejĘ, ”PoloniiĘ, ”KatolikaĘ i ”Gornos la zakaĘ. Przeprowadzono rowniez kilka
zabaw: ”wspinanie sie na sżup, bieg w workach, żapanie ustami kieżbasy wisza cej na sznurku i
wys cig z jajkiem na żyzceĘ.

Ponadto panowie Laby i Wilk ”ubrali sie za Zydow i zaraz od pożudnia rozpoczeli po
mies cie urza dzac  zarty, zas  na boisku zorganizowali bieg na szczudżachĘ.

W zachowanych w Pszczynie dokumentach pozostaż rowniez niewielki s lad po kilku
mniejszej rangi imprezach. Dnia 5 sierpnia 1934 roku miejscowe kożo Zwia zku Obrony
Kresow Zachodnich obchodziżo 10-lecie istnienia. Oprocz festynu na boisku rozegrano
rowniez mecz piżki noznej, biegi i strzelanie z wiatrowek.

Z okazji corocznego Dnia (swieta) Morza harcerze brali udziaż w rejsach kajakami po
Mlecznej i Gostyni. Na listach uczestnikow najczes ciej widniaży nazwiska: Paweó Gaóyga,
Stefan Kulski, Jozef Klimza i Jan Hudzikowski. Niestety, kajaki zrobione wżasnorecznie
przez Stefana Kulskiego i Emila Latoche, spżoneży wraz ze stodoża , gdzie je trzymano, po
uderzeniu w nia  pioruna. Jeden ze starszych mieszkan cow Bierunia jednak twierdzi, ze byżo
to celowe podpalenie.

Dla uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja organizowano corocznie tak zwane
Biegi Narodowe. Brażo w nich udziaż wielu zawodnikow z Bierunia i okolicy, a nawet z
Oswiecimia. W 1937 roku pierwsze miejsce w takim biegu przeżajowym na dystansie 5 km
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zdobyż Jozef Seweryn, zawodnik reprezentuja cy Towarzystwo Gimnastyczne ”SokożĘ.
Uzyskaż on czas 16 min i 18 sek. Na drugiej pozycji mete osia gna żTeofil Latocha.

Niektore dzienniki, jak na przykżad ”Siedem Groszy Ą  Dziennik ilustrowany dla
wszystkich i o wszystkimĘ czy tez organ Chrzes cijan skiej Demokracji ”PoloniaĘ czynnie
wża czaży sie do propagowania i rozwijania s la skiego sportu. Cele te, redakcje realizoważy w
zyciu codziennym wspożorganizuja c takie masowe imprezy jak: biegi propagandowe, turnieje
piżkarskie czy tez obozy narciarskie. Najczes ciej, redakcje byży tez fundatorami gżownych
nagrod.

25 kwietnia 1937 roku wspomniany Jozef Seweryn uczestniczyż w jednej z takich imprez.
Byż to XIII Wiosenny Bieg na Przeżaj Wydawnictwa ”PoloniaĘ. Startoważ w grupie seniorow
na dystansie 4500 m.

Odnotujmy rowniez w tym miejscu proby zażozenia w Bieruniu w 1933 roku, jeszcze
jednego klubu sportowego ”TempoĘ z sekcjami:
lekkoatletyczna , piżki noznej, tenisa, szachowa , narciarska  i żyzwiarska . Zachoważy sie dwie
wypeżnione deklaracje wsta pienia do tego klubu podpisane przez Jana Nycza oraz,
wspominanego juz przy innych okazjach, Jozefa Rudzkiego. Wa tpliwos ci budza  miejsca
odbywania c wiczen  i zawodow na przykżad sekcji żyzwiarskiej. W ”Wykazie urza dzen
stażychĘ sporza dzonym w listopadzie 1933 roku i przesżanym do Starostwa, wspomina sie,
chyba jednak z urzedowa  przesada , o istnieniu w Bieruniu dwoch torow żyzwiarskich
(zapewne chodzi o zamarzniete zima : Potok Stawowy i Mleczna ), jednej ”s lizgawki
naturalnej o powierzchni 10.000 m2 (czyzby chodziżo o zamarzniety staw na Gomolowym?),
czterech torach kolarskich, boisku do zawodow lekkoatletycznych o powierzchni 8.000 m2,
boisku do gier mażych Ą  7.000 m2 i do gier duzych 10.000 m2Ę.

STRZELANIE NA KRUPOWYM

Pewna  role, warta  rowniez chwili uwagi, w krzewieniu kultury fizycznej odegraży Komisje
Sportowe Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego istniej a ce w starostwach.
Wspolnie ze Zwia zkiem Strzeleckim i Zwia zkiem Rezerwistow przeprowadzano nie tylko
c wiczenia paramilitarne jak musztra czy strzelanie, lecz organizowano tez zawody lub
turnieje, na ktorych mżodziez zbieraża punkty uprawniaja ce do uzyskania wzmiankowanej
Pan stwowej Odznaki Sportowej. Kazdy ubiegaja cy sie o nia , musiaż sie wykazac  ”odbyciem
przynajmniej 12 cażodziennych c wiczen  zaprawyĘ. W szeregach Zwia zku Strzeleckiego, w
1936 roku, 26 osob posiadażo te odznake, z tego wiek 11 czżonkow nie przekroczyż jeszcze 13
lat. W Zwia zku Rezerwistow byżo takich czżonkow z odznaka  7, w ogolnopolskim Zwia zku
Podoficerow Rezerwy 1, w ”SokoleĘ (Lignoza) 1, a w ”SokoleĘ miejskim 12.

W latach trzydziestych na cele przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego
Rada Miejska corocznie przyznaważa subwencje w wysokos ci 500 zżotych. Za dzierzawe sali
Komitet (Oddziaż) P. W. i W. F. pżaciż p. Barusiowej po 4 zżote za kazdorazowe jej
wykorzystanie (”opżacenie sali do szkolenia mżodziezy w kierunku wojskowymĘ).

Strzelanie c wiczono na strzelnicy zbudowanej przez Zwi a zek Powstan cow Sla skich na
Ó ysinie. Teren byż wżasnos cia Rafaóa Krupy.
W protokole z ”badania zdatnos ci uzytkowej strzelnicyĘ z dnia 30 kwietnia 1926 roku
zapisano: ”Wymieniona strzelnica szkolna nadaje sie w zupeżnos ci do przeprowadzenia na
niej strzelan  ostrych do odlegżos ci 150 metrow. Bezpieczen stwo strzelnicy jest zapewnione
przez boczne kulochwyty 2,5 m do 3 m wysokie i trawers wysoki na 6 metrow, grubos ci u
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szczytu 80 cm, u dożu 5 metrow. Kierunek strzażow nie zagraza w zadnym wypadku miastu
ani tez osadom miastu przylegżymĘ.

Oprocz wspomnianych dwoch organizacji paramilitarnych, ze strzelnicy korzystali takze
uczniowie Szkoży Doksztażcaja cej, do ktorych dyspozycji na posterunku policji
zdeponowanych byżo 30 karabinow. Przy rozbudowie i remoncie tej strzelnicy brali udziaż
bezrobotni z Bojszow, Jedliny, Bojszow Nowych, Sciern , Urbanowic i Jaroszowic.

Niestety, dzierzawcy terenu sprawiali czasami wżas cicielowi R. Krupie wiele kżopotu,
swiadczy o tym obszerne pismo jakie skieroważ on do Magistratu 7 czerwca 1933 roku.
”Niniejszym wnosze o przyznanie mi odszkodowania za szkody, ktore zostaży wyrza dzone
przez c wicza cych sie w strzelnicy mojej realnos ci pożozonej na Ó ysinie Ą  pisaż rozzalony.
Czżonkowie P. W. i innych Towarzystw, ktorzy uzywaja  strzelnicy od przeszżo szes ciu lat,
wyrza dzili mi tego rodzaju szkode, ze sam nie moge tego ponosic , gdyz w kalkulacji
wychodzi kwota 400 zżotych. Dla informacji zestawiam szkody jak nastepuje:
1. skradziono mi przeszżo jeden cetnar ryb,
2. skradziono mi 15 drzewek owocowych i to 7 wi sni i 8 lip, za ktore pżaciżem pierwotnie po

3 zż za sztuke,
3. przez wszystkie lata obrywany jest owoc ze wszelkich drzew, przy czym niszcz a  korony

drzew,
4. skradziono czapke zelazna  z pompy i ra czke,
5. zniszczono doszczetnie jedna  duza  skrzynie do wapna, ktora  nastepnie wrzucono

swawolnie do rzeki Mlecznej,
6. Na obszernej przestrzeni zostaż pożamany i potargany pżot, 7 na 60 mżodych drzewkach

zżamano korony.

We wczesniejszym kontrakcie wyra—nie byżo powiedziane, ze ewentualne szkody bedzie
ponosiż Magistrat. W kon cu zaznaczam, ze nie policzam zadnego odszkodowania za
uzywanie terenu i strzelnicyĘ Ą  napisaż Krupa w zakon czeniu.

Brak jest ws rod zachowanych dokumentow odpowiedzi na wniosek poszkodowanego.
Jednakze rok po—niej, 15 czerwca 1934 roku, skierowano do niego pismo, w ktorym czytamy:
”Niniejszym zawiadamia sie Pana, ze Rada Miejska umarza Panu zalegży podatek komunalny
w wysokos ci 186 zżotych, w zamian za odsta pienie przez Pana strzelnicy, z tym
zastrzezeniem, ze strzelnica bedzie nadal uzywana przez miejscowe zwia zki. Do tego, bedzie
Pan zwolniony od pżacenia podatku komunalnego od tego obiektu na czas dok a d strzelnice
beda  uzywac  miejscowe organizacje pożwojskoweĘ.

Rowniez po II wojnie swiatowej, przez wiele lat, wzmiankowane miejsce na Ó ysinie
(miedzy Mleczna  a zbiornikiem wodnym) byżo wykorzystywane przez uczniow bierun skiego
Liceum Ogolnoksztażca cego do przeprowadzania c wiczen  z przysposobienia wojskowego.

ZNO W LICZY SIE TYLKO PIÓ KA

Wojna cażkowicie sparalizoważa zycie sportowe i rozproszyża dziażaczy i zawodnikow.
Dotychczasowy ich dorobek zostaż przekres lony. Okupant przes ladoważ wszelkie poczynania
maja ce na celu organizowanie zycia spożecznego j narodowego. Az 75% obiektow
sportowych na Gornym Sla sku byżo zniszczonych. Maja tek ruchomy wielu klubow zostaż
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rozgrabiony lub zagina ż. W pierwszym roku po wojnie kuratorium zatrudniażo zaledwie
dwoch wykwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego. A przeciez wychowanie
fizyczne zawsze byżo gżowna  baza  dla sportu. Wnet jednak przysta piono do organizowania
imprez sżuza cych upowszechnianiu kultury fizycznej w s rod szerokich rzesz mżodziezy
ucza cej sie i pracuja cej.

Upatrywano w tym wazny czynnik podniesienia tezyzny fizycznej i stanu zdrowia
spożeczen stwa Ą  przynajmniej jego mżodych rocznikow. Szczegolna rola przypadża tu
organizacjom mżodziezowym, ktore do kon ca lat piec dziesia tych byży gżownymi
organizatorami klubow sportowych i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych. Probowano
za wszelka  cene zlikwidowac  wyrwe spowodowana  przez wojenne zniszczenia.
Obowia zuja ce byży wzory radzieckie. Sport miaż byc  szkoża  specyficznie rozumianego
patriotyzmu.

Lata 1948Ą 1950, to okres reorganizacji polskiego sportu i uj ecia go w nowe ramy
strukturalne, niezbyt pasuja ce do polskich realiow. Wiele nieprzemys lanych decyzji
doprowadziżo do obnizenia jego poziomu. W gżownej mierze dotkneżo to piżkarstwa, jako tej
dyscypliny sportowej, ktora rowniez po wojnie stopniowo odzyskiważa swoja  przedwojenna
popularnos c . Jak podaja  A. Konieczny i K. Krawczyk w swojej pracy ”Piżka jest okra gża. 50
lat piżkarstwa w wojewodztwie katowickimĘ w 1948 roku (inni autorzy pisza  o roku 1950)
wprowadzono niczym nie uzasadnione zmiany pieknie dotychczas brzmia cych nazw klubow.
I tak, Wisża staża sie Gwardia . Ruch przechrzczono na Unie, Cracovie na Ogniwo, a Legie na
CWKS. ”Pocza tkowo trudno byżo sie zorientowac  w zachodza cych zmianach nazw. Nawet
istnienie i ligi przez pewien czas uznawano za przezytek burzuazyjnyĘ Ą  napisaż jeden z
cytowanych juz wczesniej autorow. Rowniez bierun ski klub zmieniaż wtedy kilkakrotnie
swoja  nazwe. Dopiero po przeżomie pa—dziernikowym usunieto wiele niedocia gniec
organizacyjnych i powrocono do tradycyjnych nazw i barw klubowych.

Stopniowo przezwyciezano kryzys. Kibice pozostali jednak tacy sami: ”skorzy do uniesien
i gważtownej, niepohamowanej serdecznos ci, albo żatwo wpadaja cy w zżos c  i niechec  do
uwielbianych kilka czy kilkana s cie dni wczesniej zawodnikowĘ Ą  pisali o ich reakcjach
i wiernos ci cytowani wczesniej Konieczny i Krawczyk.

Kluby tworzono po wojnie najczes ciej od podstaw. Zwykle zaczynażo sie od
stowarzyszenia sie przyjacioż i kolegow z tej samej ulicy, osady, przysiożka lub tej samej
kopalni ba d— fabryki. Ofiarny i wielki entuzjazm lat odbudowy sprawiż, ze ogolnie rozumiana
kultura fizyczna szybko sie podniosża z wymuszonego letargu. Jest faktem bezspornym, ze
kultura Ą  ta po wojnie Ą  zdemokratyzoważa sie i przybraża hardziej masowy charakter.

Byżo to szczegolnie widoczne poza Gornym Sla skiem, gdzie przed wojna  sport byż bardziej
elitarna  potrzeba  i rozrywka  niz na cywilizacyjnie i spożecznie wyzej rozwinietym Sla sku.
Niestety, czasami ta masowos c , o czym jeszcze wspomnimy, byża wymuszana naciskami
administracyjnymi. Wyra—nie widoczny byż wpżyw sytuacji politycznej
i gospodarczej kraju na prowadzon a  polityke wobec ruchu sportowego. Gważtowny rozwoj
uprzemysżowienia przechyliż zdecydowanie szale na rzecz patronackiego wzoru.

Przedwojennych fabrykantow zasta pili w roli dobrodziejow sportu menazerowie
przemysżu. Byż to sport organizowany dla robotnikow. Od tego z lat miedzywojennych
rozniżo go to, ze tamten byż organizowany przez robotnikow.
Kluby byży opżacane i sterowane przez dyrekcje zakżadow przemysżowych. Ten
przedwojenny sport cechoważa jeszcze jedna wżas ciwos c :  dbażos c  o rozszerzenie horyzontow
umysżowych zawodnikow. Teraz, nie zwracano juz na to uwagi.
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Przez pierwsze kilka lat poziom bierun skiego futbolu, tak zreszta  jak na cażym Gornym
Sla sku, nie byż wysoki. We wrzesniu 1945 roku ruszaja  pierwsze powojenne rozgrywki
mistrzowskie. 20 stycznia 1946 roku w Sla skim Okregowym Zwia zku Piżki Noznej
zarejestrowanych byżo 150 klubow, z ktorych 20 przypadżo na klase A, 37 na klase B,
a reszta nalezaża do C klasy. Przed wojna , w latach 1932Ą 1939 dziażażo w wojewodztwie
s la skim (na nieco innym obszarze administracyjnym) 212 klubow. Z roku na rok wzrasta
liczba arbitrow. Z kon cem 1945 roku byżo ich w cażym wojewodztwie
s la sko-da browskim 64. W roku nastepnym ich liczba dochodzi do stu. W 1937 roku jest ich
112, a w 1948 Ą  132. W 1953 roku przeprowadzono reorganizacje mistrzostw. Autorzy
pracy ”Piżka jest okra gżaĘ tak charakteryzuja  dokonane wowczas zmiany: w klasie A
pozostażo 56 druzyn. Zostaża ona podzielona na cztery grupy, a ich mistrzowie mieli
automatycznie awansowac  do ligi wojewodzkiej na miejsce czterech druzyn outsiderow.
Klase B podzielono na 16 grup. Ich mistrzowie mieli po zako n czeniu rozgrywek toczyc  boje
eliminacyjne o awans do klasy A, ktory mogżo uzyskac  tylko osiem pierwszych druzyn.

W tym samym 1953 roku, zainicjowano tez rozgrywki trampkarzy, by zapewnic  klubom
dopżyw odpowiednio przygotowanego narybku. Dwa lata po—niej ilos ciowy rozwoj piżkarstwa
w wojewodztwie katowickim uznawano za imponuja cy... i wzdychano: ”to sa  czasy!Ę W
klasie A, w czterech grupach rozgryważo wowczas mecze 56 druzyn po 14 w kazdej grupie.
Klasa B zrzeszaża 186 druzyn w 17 grupach, a klasy C i D po 112 zespożow w 13 grupach.
Druzyn juniorow byżo 286 i podzielone byży na 31 grup, a druzyn trampkarzy Ą  174.

Podczas gdy w 1945 roku na terenie dziażania s la skiego OZPN rozegrano 770 spotkan , to
rok po—niej juz 1380, w 1947 roku Ą  1650, a w nastepnym prawie dwa tysia ce. W 1949 roku
odbyżo sie 2685 meczy piżkarskich, a w 1950 roku liczba ta ulegża podwojeniu.

W nastepnych latach liczba ta systematycznie wzrastaża, by w 1955 roku osia gna c  wielkos c
17.532, a w 1956 prawie 29 tysiecy rozegranych meczy (dane dla lat 1945Ą 1952 sa
szacunkowe i podaje je jednodniowka zatytużowana ”Kolegium sedziow s l. OZPN w
Katowicach. 1920Ą 4960Ę).

W 1951 roku wznowiono zawody o Puchar Polski. Walczyżo wowczas ze soba  ponad
7.000 druzyn i okożo 100.000 zawodnikow. Wielka  szanse zmierzenia sie z najlepszymi
zespożami miaży zawsze wtedy zespoży nizszych klas. Mistrzem zostaża Unia Chorzow, po
zwyciestwie nad Gwardia  Krakow Ą  czyli, inaczej mowia c, Ruch pokonaż Wisże.

Dnia 9 grudnia 1956 roku reaktywowano Polski Zwi a zek Piżki Noznej. Kiedy zycie
publiczne w Bieruniu zaczeżo wracac  do normy, ponownie zaczeto organizowac  zycie
sportowe. Tego trudu podjeli sie Ą  jak wspomniano Ą Tadeusz Kostyra i Kazimierz
Knopek. Trzonem tego zespożu byli zawodnicy graja cy jeszcze przed wojna  we wszystkich
wzmiankowanych druzynach piżkarskich. Znacznego wsparcia finansowego udzieliża, nie po
raz ostatni, jak sie o tym przekonamy, Lignoza Ą  wtedy juz przemianowana na Wytwornie
Chemiczna  Nr 1. Opieke nad zespożem sprawoważa rada zakżadowa. Zespoży sportowe byży
pogrupowane branzowo. Przy Zwia zkach Zawodowych Chemikow powstaje Zrzeszenie
Sportowe ”UniaĘ z siedziba  w Sosnowcu. Klub bierun ski, podobnie jak wspomniany juz Ruch
Chorzow, nalezaży do tej samej federacji.

Z tego pierwszego okresu tworzenia klubu i druzyny piżkarskiej nie zachoważy sie niemal
zadne dokumenty ani prywatne zapiski. Zaledwie kilka dokument ow znajduje sie w
Wojewodzkim Archiwum Pan stwowym w Katowicach. Troche materiażow dotycza cych nieco
po—niejszego okresu zachoważ spiritus movens przedwojennego Katolickiego Stowarzyszenia
Mżodziezy, a w opisywanych latach, dziażacz sportowy i kulturalny Ą Jerzy Karwath. Jest
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tego jednak zbyt mażo by w miare rzetelnie opisac  i zrekonstruowac  dziażalnos c  organizacyjna
i stricte sportowa  klubu i dziażaja cych przy nim sekcji.

Dnia 9 marca 1946 roku zażozyciele Robotniczego Klubu Sportowego Lignoza w Bieruniu
Starym wysżali pismo do Starostwa Powiatowego w Pszczynie w sprawie jego rejestracji.
Dopiero po wyrazeniu zgody na rejestracje przez wszechwżadny we wszelkich dziedzinach
Wojewodzki Urza d Bezpieczen stwa Publicznego w Katowicach, Urza d Wojewodzki
Sla sko-Da browski wezważ zażozycieli RKS-u ”do uiszczenia kwoty 150 zż tytużem opżaty za
zgżoszenie rejestracji stowarzyszenia i 50 zż opżaty stemplowejĘ. Po upżywie dalszych kilku
miesiecy, wysokos c  opżaty podwyzszono do 450 zżotych cia gle jednak nie wydaje
zezwolenia. Na mocy decyzji Wojewody s la sko-Da browskiego z 28 pa—dziernika 1946 roku,
RKS zarejestrowano dopiero dnia 3 maja 1947 roku (a wniosek zżozono juz przeciez 9 marca
poprzedniego roku!).

W swoim statucie RKS Lignoza zapisaż, ze jego celem jest:
”1. rozwoj fizyczny i rozbudzenie zycia sportowego ws rod personelu fabrycznego

mżodziezy i spożeczen stwa, propagowanie sportu przez uruchomienie mozliwie
wszystkich sekcji sportowych,

2.  utrzymywanie ża cznos ci ze wszystkimi klubami i towarzystwami sportowymi,
3.  przestrzeganie zasad amatorstwa w sporcieĘ.

Miesieczna  skżadke czżonkowska  ustalono na 5 zżotych od czżonkow wspieraja cych,
zwyczajnych i uczestnikow. Lokalem klubu byżo kasyno fabryczne, a w skżad zarza du
wchodzili: dr Wiktor Zaóachowski (prezes), Paweó Laby (I wiceprezes), inz. Jerzy
Zacharewicz (II wiceprezes), Walenty Wilk (sekretarz), Karol Karwat (zastepca),
Kazimierz Knopek (skarbnik), Henryk Tajstra (kronikarz), Alojzy Kucz (gospodarz),
Stefan Gibas (zastepca), Augustyn Ż abus (kierownik sportu). Kierownikiem sekcji  piżki
noznej zostaż Jozef Rudzki, lekkoatletycznej Ą Jerzy Jaóowy, pinpongowej Ą Paweó
Tomala, siatkowki meskiej Ą Paweó Gogolin, siatkowki zen skiej Ą Maria Tomankowna.
Komisje rewizyjna  tworzyli:
Jozef Saternus, Jozef Goralczyk i Jozef Z oóneczko.

Dnia 30 grudnia 1948 roku o godzinie 20.15 w kasynie fabrycznym odbyżo sie Walne
Zebranie RKS-u Lignoza Bierun  Stary, na ktorym byżo obecnych 60 czżonkow klubu.
”Obecny zarza d rozpocza ż swoje urzedowanie w bardzo ciezkich warunkach materialnych Ą
pisano w protokole z posiedzenia. Chociaz klub byż w niezżej formie, to jednak w kasie nie
byżo rezerw aby rozpocza c  pierwsze kroki. Zorganizowana zabawa taneczna, ktora
przycia gneża miżosnikow sportu, daża pierwszy powazniejszy dochod. Z pocza tkiem roku
bieza cego klub otrzymaż najwyzsze odznaczenie sportowe, to jest puchar przechodni s l.
OZPN, a ze Zwia zku Zawodowego otrzymalismy 4 pary butow, 1 komplet ubran  sportowych,
2 piżki oraz pewna  czes c  sprzetu do sekcji lekkoatletycznej. Zarza d dokżadaż wszelkich staran ,
aby sprowadzic  trenera dla druzyny piżki noznej, lecz z powodu braku s rodkow finansowych
na ten cel sprawa nie mogża ruszyc  z miejsca. Dopiero w ostatnich tygodniach, dzieki
poswieceniu sie jednego z naszych graczy, Pawża Kucza, ktory zostaż skierowany do os rodka
szkoleniowego dla trenerow, bedziemy mogli przekazac  nastepnemu zarza dowi i klubowi
bogata  spus cizne. Zywimy nadzieje, ze kol. Kucz doprowadzi nasza  jedenastke do takiej
formy, ze bedzie kroczyc  od zwyciestwa do zwyciestwa. Dziekujemy Dyrekcji Wytworni za
pomoc przy zatrudnianiu naszych graczy. Klub nasz rozegraż w tym roku jeden mecz, z
ktorego czysty dochod przeznaczono na odbudowe Warszawy rowniez jeden, z ktorego
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pewna czes c  dochodu zostaża przeznaczona na odremontowanie naszego ko s cioża. Poczynione
starania o wysżanie naszej jedenastki na wczasy przeszkoleniowe, pomimo 100% zapewnienia
Zwia zkow Zawodowych ku naszemu wielkiemu rozczarowaniu i rozgoryczeniu pozosta ży nie
speżnioneĘ Ą  napisano w zakon czeniu sprawozdania.

Sekretarz Walenty Wilk podaż, ze do klubu wpżyneży 192 pisma, a wysżano 156. Skarbnik
Klemens Fijoż referoważ stan przychodow i rozchodow z klubowej kasy. Dochody z tytużu
skżadek czżonkowskich wyniosży 38.100 zż, z tego 9.010 zż od czżonkow wspieraja cych z
miasta, a 29.090 zż od czżonkow z fabryki. Dochody z boiska osia gneży 106 tys. zż, z
wynajmu samochodu ponad 16 tys. zż, a z zabawy Ą  22.480 zż. Subwencje i nagrody
wynosiży po 5 tys. zż. Ó a czne przychody nieznacznie przekroczyży 2% tys. zż, a ogolna
wysokos c  wydatkow zamkneża sie kwota  193 tys.  Skżadki klubu oraz podatek pochżoneży
ponad 15 tys. zż, koszty zwia zane z organizowanymi imprezami sportowymi wyniosży prawie
100 tys. zż, na konserwacje sprzetu sportowego wydano ponad 21 tys. zż, a na zakup nowego
Ą  prawie 33 tys. zż. Na odbudowe kos cioża parafialnego i na odbudowe Warszawy
przekazano po 3 tys. zż.

W okresie, za ktory skżadano sprawozdanie rozegrano 41 meczy mistrzowskich
i towarzyskich z ża cznym stosunkiem bramek 101:911. RKS wygraż 24 mecze, zremisoważ 6,
a przegraż 11. Druzyna mżodziezowa rozegraża 19 meczy, z ktorych wygraża 12, a 2
zremisoważa. W tych 41 spotkaniach zawodnikami broni a cymi barw bierun skiego klubu byli:
(obok nazwiska podano ilos c  rozegranych spotkan ): Ewald Barus  41, Jan Bobla 41, Paweż
Kucz 39, Konrad Kocurek 39, Jozef Solarczyk 39, Alojzy Teda 39, Jan Przypalin ski 36,
Franciszek Latusek 35, Gerard Benski 8, Rudolf Odelga 7 ę Konrad Czarnynoga 6, Jan
Latocha 6.

Bramki zdobyli: Barus  28, Kucz 19, Latusek 18, Banski 8, Odelga 7, Kocurek 5,
Solarczyk 5, Przypalin ski 2, Teda 2, Bobla 2, Latocha 1, Kubu s  (?) 1.

Klub posiadaż w tym czasie: 3 komplety ubran  sportowych, 10 zożtych koszu1ek,
7 biażych i 2 niebieskie, 39 par butow, 3 piżki nozne, 3 piżki siatkowe, 2 kozży
lekkoatletyczne, 1 tyczke, 1 oszczep i 1 granat, 11 par butow lekkoatletycznych, czyli kolcow,
2 komplety nagolennikow, 4 sztuki nakostnikow oraz 2 nakolanniki. O butach napisano, ze sa
bardzo uszkodzone i musza  byc  poddane gruntownej naprawie Ą  zajmowali
sie tym gospodarze klubu: J. Mikos, F. Tomala i P. Bratek, a nieco po—niej J. Przeor,
J. Chrobok, W. Bratek i H. Gawlik.

W sprawozdaniu wysżanym do Urzedu Wojewodzkiego przez Zwia zkowy Klub Sportowy
”Chemik Bierun  Stary z data  10 styczen  1950 r. prezes pisaż: ”Klub znajdoważ sie w ciezkiej
sytuacji finansowej, gdy zarza d obja ż swe urzedowanie. W kasie swieciży pustki, a sprzet byż
zdewastowany. Nie otrzymano ze Zwia zkow Zawodowych zadnej powazniejszej subwencji.
Szukano roznych sposobow zasilenia topnieja cych zasobow. Z kon cem karnaważu 1949 roku
urza dzono zabawe, ktora udaża sie znakomicie, poniewaz uzyskane fundusze pozwalaży
smiażo patrzec  w przyszżos c . Krotko potem udana uroczystos c  tradycyjnego s ledzika
ostatecznie usuneża odziedziczone braki w kasie. Urza dzano wielki festyn lesny, lecz od
strony propagandowej maży. Wine ponosi zarza d, ktory zbagatelizoważ przyjete
zobowia zania. Rozegrany latem mecz pokazowy z CZKS Janow wzbudziż wielkie
zainteresowanie. Zorganizowana cażodzienna wycieczka z utrzymaniem do Por a bki, nie
speżniża swojego celu albowiem zostaża wypaczona przez nieodpowiedzialne jednostki z
naszej druzyny. Pierwsza runda mistrzostw przyniosża nam jedno z czożowych miejsc w
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tabeli. Czyniono starania, aby boisko ogrodzic  pżotem drucianym. Z rozegranych 19 meczy
przyjacielskich wygrano 9, a zremisowano 2.

Zdobylismy pierwsze miejsce na turnieju w Wesożej, gdzie pokonalismy Wisże Brzezinka,
Unie Kosztowy i LZS Krasowy. Ogolny stosunek bramek ze wszystkich spotkan  79:61 na
nasza  korzys c , z czego w zawodach mistrzowskich 33:21. Posiadamy 18 par dobrych butow,
4 nowe piżki i 4 uszkodzone, a 6 sztuk sprzedanoĘ Ą  napisano w zakon czeniu ostatniego z
zachowanych w katowickim archiwum sprawozdan  z tego pocza tkowego okresu dziażalnos ci
klubu.

W dalszym cia gu bierun scy piżkarze cieszyli sie duzym powodzeniem u kibicow. Nawet
jes li ich sukcesy sportowe nie byży zbyt wielkie ź grali przeciez cia gle tylko w B - klasie to
przeciez, jeszcze w ”erze przed-telewizyjnejĘ, atrakcje i emocje jakich w owym czasie
dostarczali byży czyms  nie do wzgardzenia dla tej mażomiasteczkowej spożecznos ci. Nie bez
znaczenia byżo i to, ze dla fabryki, czyli zakżadu opiekun czego, klub sportowy i jego sprawy
byży przysżowiowym oczkiem w gżowie. W 1954 roku zamiennie uzywano nazw: Kożo
Sportowe ZS ”UniaĘ przy Wytworni Chemicznej Nr 1 w Bieruniu albo Zwia zkowy Klub
Sportowy Unia Bierun  Stary. Te nazwy widnieja  na piecza tkach pochodza cych mniej wiecej z
tego samego okresu.

Na przeżomie lat czterdziestych i piec dziesia tych, oprocz zawodnikow wystepuja cych w
spotkaniach rozegranych w 1948 roku, a przedstawionych wyzej, w rozgrywkach piżkarskich
brali tez udziaż: Jan Rozok, Wilhelm Mika, Franciszek Tomala, Otto Lubecki, Stefan
Ficek, Paweó Grabowski, Franciszek Stas , bracia Leon i Henryk Czarnynogowie.
Wspomniani juz, Odelga i Teda pozyskani zostali z Naprzodu Janow. Duzy sukces
wywalczyli juniorzy w 1951 roku. Zdobyli oni tytuż wicemistrzow Sla ska po przegranej 1:3 z
druzyna  Polonu Bytom na boisku w Katowicach Muchowcu.

W 1954 roku bierun scy piżkarze wystepowali we wspolnej grupie z zespożami: LZS
Ó aziska Dolne, LZS Orzesze, LZS Ornontowice, Gwardia Pszczyna, Stal Ó aziska, Unia
Wyry, Gornik Murcki Gornik Ó aziska oraz Stali II Mikożow. W tym samym roku kierowali
sekcja  piżki noznej:
Klemens Latocha i Dominik Kalka. Pierwszy z nich, od 1955 roku prowadziż swoje ”notatki
sportoweĘ, z ktorych wielokrotnie jeszcze bedziemy korzystac .

Pod data  6 luty ten zasżuzony dla bierun skiej piżki noznej dziażacz, zanotoważ:
”Pierwszy mecz piżkarski pomiedzy Jednostka  Wojskowa  Kopalni Ziemowit Ledziny, a

nasza  Unia . Mecz zakon czyż sie wynikiem 3:2 (2:0) na korzys c  naszej druzyny. Bramki
strzelili: G. Benski, R. Czempas, P. Gondzik. Mecz staż na dos c  dobrym poziomie, a
najlepszymi graczami byli strzelcy bramek oraz W. Bratek i Z. Gopek. Druzyna wysta piża w
skżadzie: A. Teda, N. Dżugon , Z. Bobla, Z. Gopek, P. Landa, G. Benski, Grelowskj, P.
Gondzik, W. Bratek, E. Barus  i R. Czempas. Zawodnikiem rezerwowym w tym meczu byż
Jerzy KrawczykĘ.

Nastepny mecz, takze pucharowy, bierun ski zespoż przegraż z druzyna  Gornika Ledziny
4:1. Honorowa  bramke strzeliż W. Bratek. Pierwszy mecz o mistrzostwo grupy tyskiej klasy
B, unis ci wygrali w stosunku 6:4. Za przeciwnika mieli zespoż LZS-u Kosztowy. Strzelcami
bramek byli: G. Benski oraz po—niejszy wieloletni trener bierun skich piżkarzy Franciszek
Latusek.

Przeciwnikami druzyny bierun skiej w meczach o mistrzostwo klasy B w tym czasie byży
druzyny z Cielmic, Bojszow, Bierunia Nowego, Cheżmu, Tychow, Ledzin, Murcek, Wesożej,
Czużowa, Wyr, Pszczyny, Kostuchny i Ó azisk.
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W 1955 roku klub posiada juz 5 druzyn piżkarskich zgżoszonych do rozgrywek
mistrzowskich: pierwsza druzyna seniorow gra w klasie B, druga w klasie C, ponadto dwie
druzyny juniorow i zespoż trampkarzy. W nastepnym roku, po trudnych zmaganiach,
bierun ska druzyna awansuje do klasy A. Czożowymi zawodnikami, ktorzy wywalczyli ten
awans byli: E. Barus , G. Benski, Z. Bobla, A. Kupka, J. Wieczorek, P. Landa, bracia Jan
i Jerzy Fickowie, F. Latusek, P. Gondzik, S. Klimza, W. Bratek, T. Tajstra, A. Teda,
W. Krupa, A. Niesyto, R. Czempas i W. Strzezyk.

Ten zasżuzony i dżugo oczekiwany sukces poprzedziży spotkania z wymagaja cymi
przeciwnikami, wiele wa tpliwej jakos ci decyzji sedziowskiego gremium oraz krzywdza cych
postanowien  przy tak zwanym zielonym stoliku. Wydarzenia te warte sa  dżuzszej uwagi.

Pierwszy w sezonie mecz o mistrzostwo klasy B Unia rozegraża z druzyna  z Ó azisk
Srednich i wygraża go w stosunku 6:1 (3:0). Strzelcami bramek byli: Bratek 2, Gondzik 2,
Barus i Latusek po 1. Niestety, wynik tego meczu zakwestionoważa Spożeczna Komisja
Sekcji Piżki Noznej przy Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej w Tychach. Zwyciestwo
walkowerem przyznano druzynie z Ó azisk. Jako powod podano brak dowodow tozsamos ci u
trzech piżkarzy bierun skich, ktorzy, notabene, kilkakrotnie reprezentowali druzyne powiatu
tyskiego.,,Poniewaz sedzia prowadza cy zawody dopus ciż tych graczy do zawodow, co miażo
byc  sprzeczne z przepisami wydanymi przez SKSPN przy PKKF Tychy, nasza druzyna za
jednym zamachem zostaża pozbawiona zwyciestwa odniesionego nad przeciwnikiem ź
pisano w odwożaniu do Wydziażu Gier i Dyscypliny. A przeciez ci sami zawodnicy, ktorzy
byli nieznani w pierwszym meczu, graja  w przyszża  sobote pia ty z kolei mecz mistrzowski (co
mozna sprawdzic  w sprawozdaniach sedziowskich). Czyz za bża d popeżniony przez trzech
arbitrow nasza druzyna ma ksiegowac  przegrana ? Ą  pytano nie bez racji.

Wystosowane odwożanie do ww. instancji zostażo odrzucone, a poprzednio wydane
orzeczenie podtrzymane. Drugie odwożanie wysżane do WKKF-u w Stalinogrodzie pozostażo
bez odpowiedzi. Druzyna nasza, a z nia  caże spożeczen stwo bierun skie bolesnie odczuli to
bezduszne posuniecie wżadz opiekun czych. Nie zżamana jednak na duchu druzyna dalej
kroczy od zwyciestwa do zwyciestwa. Rozegrany czwarty z kolei mecz naszej druzyny z
zespożem Gornika Wesoża, dnia 13 maja 1956 roku, znowu skon czyż sie zwyciestwem naszej
druzyny w stosunku 3:2.

Nic nie wskazyważo, aby i tym razem sżusznie zdobyte punkty mogży byc  ponownie
utracone. Na wniesiony przez Gornika protest, SKSPN wydaża nierozumny werdykt Ą
powtorzenie zawodow. Powod ź naruszenie przepisow gry przez sedziegoĘ. W Bieruniu
zawrzażo. Padża propozycja wycofania wszystkich druzyn z rozgrywek. ”Ostatnie dwa
posuniecia Komisji wytworzyży tak dziwna  sytuacje, ze druzyna nasza wygrywaja c
przekonuja co na boisku, nie ma zadnej pewnos ci czy w nastepnych dniach nie utraci znowu
swojego zwyciestwa. Moze dla SKSPN jest alarmuja cym faktem, ze nasza druzyna nie
odniosża dotychczas zadnej porazki? Ą  pytano retorycznie. Wiemy, ze wycofanie naszych
druzyn byżoby niektorym klubom na reke, lecz posuniecie to odbije sie na pewno gżosnym
echem poza granicami powiatu Ą  ostrzegano w odwożaniu.

Czyz gracze naszej druzyny daja  Wam powody niesportowej lub brutalnej gry na boisku?
Czy w obecnych zawodach ktos  zostaż ukarny? ź pytano. Osmielamy sie przypomniec , ze
juz raz w okresie powojennym druzyna nasza zostaża pozbawiona zwyciestwa przy zielonym
stoliku. Wasze dwa krzywdza ce werdykty musza  byc  ponownie rozpatrzone, jezeli zalezy
Wam na krzewieniu sportu i stwarzaniu szlachetnej rywalizacji. Jako wybrani przez nas,
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powinnis cie bronic  sumiennie wszystkich zgżoszonych druzyn, w tym i naszej. Wasze decyzje
daja  powod do przeanalizowania Waszej dziażalnos ci.

Moze sie wtedy okazac , ze niejeden z Was bedzie musiaż zejs c  w cien  jako szkodnik
i wrog sportu polskiego. Jako widomy znak naszego oburzenia i protestu b edziemy musieli
odwożac  naszych przedstawicieli w osobach kol. Ludwika Ficka, prokuratora WGiD oraz kol.
Klemensa Latoche z zajmowanych przez nich stanowisk, aby w opinii naszego
spożeczen stwa nie byli oni grabarzami sportu bierun skiegoĘ Ą  napisano w zakon czeniu.
Protest ten odczytaż jego autor, Jerzy Karwath na posiedzeniu WGiD przy PKKF w
Tychach. Ta interwencja zarza du Unii okazaża sie skuteczna.

Zarza d klubu, licza c sie Ą  nie bez racji Ą  z roznymi prowokacjami skierowanymi
przeciwko zawodnikom i kibicom bierun skiej druzyny, zwrociż sie z nagżasnianym i szeroko
kolportowanym apelem (autorem byż i tym razem Jerzy Karwath) do ”wszystkich miżosnikow
piżki noznej i czżonkow koża sportowegoĘ. ”Tylko pare dni dzieli nas od nastepnego meczu
naszej druzyny. Spotkanie to ma decyduja cy wpżyw na pomys lne usytuowanie naszej druzyny
w tabeli rozgrywek. Przeciwnik bedzie sie staraż wszelkimi sposobami osia gna c  zwyciestwo.
Moze on nawet uciekac  sie do perfidnych posuniec  maja cych na celu sprowokowanie naszej
druzyny. Musimy pamietac , ze kazdy odwet w stosunku do przeciwnika, jak kopniecie lub
uderzenie, a w niektorych wypadkach sam zamiar odwetu jest niegodny prawdziwego
sportowca i jako taki jest surowo karany przez automatyczne wyeliminowanie gracza z
rozgrywek. Osżabianie zas  druzyny w kon cowej fazie rozgrywek moze miec  dla nas fatalne
skutki.

Kazde zas  pojedyncze czy zbiorowe wysta pienie graczy przeciw sedziemu zawodow,
oprocz kapitana druzyny, jest surowo pietnowane przez wżadze sportowe. Druzyna nasza nie
moze dopus cic  do najmniejszego wykroczenia na boisku, a tym samym da c  komukolwiek
pretekst do ingerencji w wynik uzyskany na boiskuĘ Ą  napomniażKarwath.

W innym miejscu tego dwustronicowego apelu zwraca sie on do kibicow: ”Mamy tylko
jedna  bardzo wielka  prosbe do naszej publicznos ci Ą  nie dajcie sie sprowokowac  wybrykami
przeciwnika na boisku. Wie on, ze kazda bojka to jego momentalne zwyciestwo, a dla
gospodarzy niepowetowana kleska poża czona z zamknieciem na dżuzszy okres boiska oraz z
zażamaniem moralnym cażej druzyny. Niech kazdy powstrzymuje zże zapedy sa siadow!
Ba d—cie rozwazni!Ę Ą  apeluje z przejeciem niestrudzony dziażacz piżkarski.

Druzyna bierun ska miaża wspaniaża  serie zwyciestw. Jedynym przegranym meczem rundy
wiosennej byż ten z Jednos cia  Tychy stosunkiem 0:3. Bezsporne sukcesy podrazniaży ambicje
rywali z grupy: Stal Ó aziska przegrywaja c 7:2 zeszża z boiska na 27 minut przed kon cem
spotkania. Podobny gest niezadowolenia pokazali zawodnicy Gornika Wesoża, ktorzy przy
stanie bramek 7:1 (a do przerwy 0:1) opus cili murawe na 7 minut przed gwizdkiem sedziego.

16 wrzesnia rozegrano rewanzowe spotkanie z druzyna  Jednos ci Tychy, z ktora  jak
wspominalismy, Bierun  przegraż wiosna  0:3. O tych spotkaniach tak relacjonuje kronikarz
klubu: ”Tak sie jakos  dziwnie zżozyżo, ze akurat boiska sportowe Bierunia i Tych byży w
remoncie. Mecz z Tychami zostaż wiec wiosna  przeniesiony na boisko klubu sportowego z
Czużowa. Juz przed meczem, wyczuważo sie ciezka  atmosfere przedmeczowa . Bierun  musiaż
ten mecz wygrac  chca c sie umocnic  na czele tabeli. I tu zaczeża sie tragedia ź w czasie
meczu zostaż sfaulowany skrzydżowy Latusek i musiaż opus cic  boisko. Za chwile zniesiono
obron ce Jana Wieczorka ze zżamana  noga , trzeciego zawodnika protestuja cego przeciw
brutalnej grze druzyny tyskiej sedzia usuna ż z boiska. Zdekompletowana druzyna graja ca w
osemke musiaża przegrac  ten mecz tak dla nas wazny. Nadszedż rewanz. Mecz odbyż sie na
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boisku na Podugorach. Mecz zgromadziż rekordowa  ilos c  kibicow. Samochody browaru
przywiozży kilkakrotnie po kilkaset kibicow. Atmosfera na meczu bardzo nerwowa.
Bieruniacy grali jak w transie i mecz zostaż wygrany. Kibice tyscy wyżadowali swoja  zżos c  na
naszych kibicach. Najgorsza przeszkoda zostaża jednak pokonanaĘ. Tyle kronikarz Karwath.

A Klemens Latocha, w swej zwiezżej kronice, tak pisaż o tym co sie zdarzyżo po meczu:
”niezadowoleni kibice druzyny tyskiej wszczeli bojke, lecz po krotkich utarczkach akcje te
zlikwidowanoĘ. Inaczej te bojke widziaż sprawozdawca ”EchaĘ, a swoja  relacje zatytużoważ:
”Skandaliczny incydent na boisku w Bieruniu Starym. Za damy ukarania chuliganowĘ.
”Boisko KS Unia w Bieruniu Starym byżo ostatnio terenem gorsza cych zajs c ź informoważ
nie podpisany sprawozdawca. Po meczu o mistrzostwo klasy B, z KS Jedno s c  wygranym
przez unistow 5:2 grupa rozfanatyzowanych kibicow zaatakoważa spiesza cych do
samochodow zawodnikow tyskich i towarzysza ce im osoby. W wyniku chuligan skiego
napadu okożo 20 osob zostażo poturbowanych lub bardzo dotkliwie pobitych. W s rod ofiar sa
takze kobiety. Jedna z nich zostaża zraniona ciezka  butelka , druga zas  doznaża powaznych
obrazen  na skutek otrzymanych uderzen  i kopniec . Nadmienic  nalezy, ze poszkodowana jest
w 6 miesia cu cia zy. Awantury zaczeży sie juz w czasie meczu, tak, ze sedzia byż zmuszony na
krotko przerwac  spotkanie, za daja c od organizatorow zaprowadzenia porza dku.

Wybryki dzikich chuliganow zasżuguja  na najwyzsze potepienie i surowa  kare. Rowniez
i wżadze sportowe winny wycia gna c  wżas ciwe konsekwencje w stosunku do gospodarzy,
ktorzy nie umieli zapewnic  gos ciom bezpieczen stwaĘ Ą  podpowiadaż anonim.

Zarza d klubu, oburzony takim przedstawieniem ”skandalicznego incydentuĘ natychmiast
wysżaż do redakcji ”EchaĘ pismo, w ktorym wyjasnia wiele nies cisżos ci, ktore ”sprawiży, ze
artykuż staż sie faższywym alarmem i nie pokrywa sie z rzeczywistym przebiegiem
wypadkowĘ. ”.Otoz nieprawda  jest, ze grupa rozfanatyzowanych chuliganow ... itd.,
natomiast prawda  jest, ze kierownictwo koża zabezpieczyżo zawodnikow tyskich az do
momentu zajecia miejsc i odjazdu autobusu ź pisano. Wspomniane zajs cia miaży miejsce 15
minut po meczu. Nieprawda  jest, ze awantury zaczeży sie w trakcie meczu. Sedzia przerważ
mecz, by uspokoic  jednego z naszych impulsywnych kibicow. Sami nasi zawodnicy usuneli
tego kibica aby nie psuż gry, zas  podenerwowani kibice Tychow szybko podbiegli na to
miejsce maja c nadzieje na wywożanie awantury podczas meczu. Kierownictwo Jedno s ci po
przyje—dzie nie kontaktoważo sie z nami i nie wpżyważo uspokajaja ca na swoich kibicow
sprowadzonych w duzej ilos ci.

Gracze mżodociani i duza czes c  kibicow nie reagoważa na prosby przy usuwaniu ich do
pewnego minimum wokoż boiska. Odpowiedzia  na to byży ura gaja ce wszelkim zasadom
przyzwoitos ci wyzwiska i przeklen stwa oraz pogrozki ź wyzalano sie przed Redakcja . Duza
czes c  tych sprowadzonych kibicow uchylaża sie od wykupienia biletow. Pewna zas  czes c
zwolennikow Jednos ci Tychy byża podchmielona i piża alkohol na boisku, czego dowodem
jest interwencja MO. Przypominamy, ze druzyna nasza odniosża zwyciestwo i nikt nie mogż
miec  pretensji o wynik spotkania.

Za wszelkie inne awantury poza boiskiem wine ponosza  prowokatorzy tych zajs c . Ani
obserwator meczu z ramienia PKKF ani sedzia meczu nie zarzucili nam dziażaczom
zaniechania swoich obowia zkow ź jest to do sprawdzenia w zżozonych protokożach
ź zakon czono odpowied— na napastliwy tekst zamieszczony w ”EchuĘ.
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NAJWIERNIEJSI

KS Unia Bierun  Stary zdobyża upragniony tytuż mistrza swojej grupy i awans do klasy A.
Rozpoczyna sie nowy rozdziaż w zyciu sportowym Bierunia. Po tak ciezko wywalczonym
awansie, kibice cieszyli sie niepomiernie. ”Ó zy wzruszenia byżo widac  na twarzach tych
najwierniejszych kibicow, co to zadnego meczu nie opus cili, kibicuja c na wżasnym lub na
obcym boisku w skwarze sżon ca, w strugach deszczu, przeszywaja cym wietrze lub
przejmuja cym zimnieĘ Ą  pisaż o nich obrazowo Jerzy Karwath. Ten awans to rowniez duza
zasżuga tych najwierniejszych. Mecz bez publicznos ci nie ma uroku dla piżkarzy. ”Jak rasowi
politycy sa  oni wyczuleni na gżosy z trybun i maja  wiele sposobow do zwrocenia na siebie
uwagiĘ ź ktos  trafnie kiedys  napisaż. Bez widowni nie ma widowiska. Dla prawdziwego
kibica, a takich w Bieruniu byżo wowczas wielu, mecz piżkarski to wrzawa, to ryk rados ci lub
jek zawodu, to gora cy doping, ktorym widzowie chca  pomoc swojej druzynie. ”Nikt tak jak
kibic, nie angazuje sie uczuciowo, nie cieszy i nie zżos ci, nie poswieca, nie kocha
i nienawidzi jak wżasnie ktos  kto bez wzgledu na okolicznos ci pedzi na stadion i ulega
radosnemu podnieceniu w momencie wyjs cia druzyn na mecz. Kibic czeka na mecz, s ledzi
przygotowania druzyn, zna skżady zespożow, dyskutuje, przewiduje jaki moze byc  przebieg
spotkania, typuje wynik, ma w druzynie swoich ulubien cowĘ Ą  napisaż o nim ze znawstwem
Stefan Grzegorczyk.

A miaż ich bierun ski klub w owym czasie bardzie wielu: P. Bratek, T. Czempas,
P. Przypalin ski, R. Kondla, W. Cwynar, B. Bobla, F. Kostyra, F. Karwat, Jan
i Franciszek Lubeccy, blićniacy Fickowie, S. Bobla, J. Piontek, W. Stachon i inni. To oni
przychodzili regularnie dopingowac  swoja  druzyne, oni ja  uskrzydlali. To z ich zyczliwos ci,
ale i krytycyzmu, zawodnicy potrafili wykrzesa c  dodatkowa  energie. Tolerancyjni, ufaja cy
sedziom, kulturalni. Niestety, czasem i nad nimi gore braży emocje. Gore braż szowinizm, a
wtedy tżumili w sobie obiektywizm i wyczulenie na samo piekno gry. Stawali sie
niesprawiedliwi ź gżownie wobec przeciwnikow.

”Widownia sprawiedliwa przezywa dramat wszystkich Ą  rados c  zwyciezcow i smutek
pokonanychĘ ź zapisaż autor monografii ”Piżka noznaĘ. Kibic im lepiej zna przepisy gry,
tym kulturalniej zachowuje sie na boisku. Ten, ktory sam graż w piżke, czyli czynnie zetkna ż
sie ze sportem, jest bardzo pows cia gliwy. Innym wystarczażo uczestnictwo w zbiorowym
entuzjazmie, swiadomos c  wiezi, zbratanie i poczucie nieskrepowanej wolnos ci w wyrazaniu
swoich odczuc .

W opisywanych latach klub i piżkarze cieszyli sie jeszcze ogromnym powodzeniem. Co o
tym decyduje? ”Dobra praca szkoleniowcow i dziażaczy, solidnos c  i umiejetnos ci piżkarzy,
ale rowniez prawdziwie rodzinna atmosferaĘ Ą  odpowiada na to pytanie jeden z cytowanych
juz autorow. Z takiego klubu zawodnicy nie uciekali, lecz garneli sie do niego. Tych piec
druzyn zgżoszonych w tamtym czasie do rozgrywek jest potwierdzeniem przekonania, ze taka
wżasnie atmosfera w Unii panoważa. Osia gniety sukces przycia gaż na kolejne mecze setki
widzow. Ci najwierniejsi rezygnowali z obejrzenia atrakcyjnego meczu na ekranach rzadko
jeszcze wtedy obecnych w Bieruniu telewizorow. Czuli, ze ich pierwszym obowia zkiem jest
dopingowac  swoich. Byli rowniez tacy, ktorym charakter wykonywanych zajec  nie pozwalaż
na aktywne kibicowanie, ale bierun skiemu klubowi pomagali i sprzyjali Ą ks. Trocha,
dr Appelt, dr Bajura oraz sedziowie piżkarscy: Rudzki, Jagoda i Kapica.
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NASTEPNY CEL Ą  TRZECIA LIGA

Nagroda  za awans byż oboz wypoczynkowy, a wżas ciwie wczasy pracownicze, w
Ciechocinku. Kronikarz klubu tak pisze o tym wyje—dzie:
”Poniewaz byż to okres zimowy miejsca byżo tam dos c . Byży to wczasy poża czone z
dziennymi treningami, aby utrzymac  kondycje do rozpoczynaja cych sie wczesna  wiosna
rozgrywek. Mozna by sie nad tym nie zatrzymywac  i przejs c  dalej, gdyby nie wielkie
wydarzenie, ktore miażo miejsce wżasnie w Ciechocinku. Otoz nasza druzyna braża udziaż w
okresie zimy 1956/57 w turnieju organizowanym przez PZPN o ”Puchar SportuĘ. KS Unia
powiadomiża komitet o wyje—dzie do Ciechocinka, prosza c go o przydzielenie nam rywala z
tamtego terenu. Los chciaż, ze przypadż nam do rozegrania mocz z Polonia  Bydgoszcz.

Okrasy temu meczowi dodaż Totalizator Sportowy, ktory jako pierwsza  pare umies ciż
Polonie Bydgoszcz z Unia  Bierun  Stary. To zelektryzoważo opinie sportowa . Jak typowac ?
Co to za Bierun  Stary, ktorego nawet nie ma na wiekszych mapach. Oburzyżo to rowniez
Zbigniewa Dutkowskiego, ktory w prasie sportowej pytaż jak to jest mozliwe, ze takie maże
kluby sportowe pozwalaży sobie na wyjazd do kurortu i gdzie w takim razie powinny
wyjezdzac  druzyny uznane. Bierun scy kibice masowo zjechali do Bydgoszczy, a w Totku
jednomys lnie typowali Unie jako zwyciezce. Mimo zimowej pory na boisku zebrażo sie kilka
tysiecy kibicow. Rozpocza ż sie mecz a rutynowany przeciwnik, na wżasnym boisku, sparalizo-
waż poczynania naszej druzyny i od razu zaskoczyż bramkarza Tede. Od tego momentu
gralismy juz czujnie i do przerwy gra byża wyrownana. Po przerwie znow ten sam trik Ą
wynik brzmiaż juz 2 : O. Ostateczny wynik Ą  3 : 0, poniewaz sedzia nie uznaż spalonego i
przy biernej interwencji naszej obrony i bramkarza, przeciwnik posżaż piżke do siatki i ustaliż
wynik. Miejscowa prasa pochlebnie wyrazaża sie o tym meczu chwala c gre obydwu druzynĘ
Ą  odnotowano w kronice. Swojego sprawozdawce na tym spotkaniu miaż rowniez katowicki
Sport:  ”Bramek mogżoby byc  wiecej, gdyby nie swietnie bronia cy w Unii Teda. Trudno sie
dziwic  przewadze odmżodzonych bydgoszczan i ich zwyciestwu. Byż to przeciez pojedynek
byżego I-ligowca z druzyna  A-klasy. Mimo to roznica nie byża az tak raza ca. Unis ci zagrali
bardzo ambitnie i stwarzali szczegolnie w pierwszej pożowie meczu wiele gro—nych sytuacji
pod bramka  Sokożowskiego. Ws rod gos ci najlepiej zagrali: bramkarz Teda i stoper Ficek„ Ą
napisaż reporter.

Tak obszernie opisywany awans Unii zbiegż sie z oddaniem do uzytku budowanego w
latach 1954Ą 1956 peżnowymiarowego stadionu, ktory rozbudowywany, upiekszany
i modernizowany byż w owym czasie jednym z żadniejszych tego typu obiektow na Sla sku.
Zostaż on wybudowany przy wydatnej pomocy finansowej patronackich Zakżadow
Chemicznych. Mozna by nawet o nim powiedziec , ze zostaż zbudowany zgodnie z
zaleceniami Z. Stefanowicza, autora broszury ”Budowa urza dzen  i sprzetu sportowegoĘ. Pisaż
on: ”Kożo sportowe beda ce gospodarzem boiska musi je tak urza dzic , aby stażo sie ono
wzorem dla gos ci przybywaja cych ba d— dla przeprowadzenia rozgrywek, b a d— dla obejrzenia
go i aby zacheciżo ich do podjecia takiej budowy u siebie. Boisko stanie sie os rodkiem zycia
sportowego najblizszej wsi i przycia gac  ”bedzie mżodziez i starszych, chetnie obserwuja cych
c wicza ce dziewczeta i chżopcow. Nie nalezy jednak zapominac , ze odlegżos c  boiska od
centrum wsi czy miasteczka, nie powinna przekraczac  1Ą 1,5 km, to jest okożo 15 minut
drogi. Przy typowaniu terenu nalezy uwazac , by dżuga os  boiska biegża z pożnocy na pożudnie.
Takie pożozenie zapobiega temu, by sżon ce swieciżo w oczy w czasie zawodowĘ Ą  napisano
w wydanym w 1952 roku poradniku organizatora SPO.
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Murawa boiska ma wymiary 65 x 105 metrow, a czterotorowa bieznia Ą  400 metrow. W
okresie gdy ws rod unistow byli takze lekkoatleci, korzystali oni z urz a dzen  niezbednych do
uprawiania tych dyscyplin. Dzisiaj po rzutni i skoczni pozostaży zaledwie s lady.

W planie, oprocz dwoch boisk do piżki noznej, przewidziano rowniez boisko do siatkowki
i koszykowki o asfaltowej nawierzchni. Wokoż pżyty gżownej, na amfiteatralnych siedzeniach
moze sie pomies cic  jednorazowo okożo 5 tysiecy widzow. W planach uwzgledniano tez kort
tenisowy i lodowisko. W miejscu pierwotnie przewidzianym dla tych obiekt ow dzisiaj
znajduje sie pawilon sportowy z szatniami, salka  dydaktyczna  i sala  posiedzen .

W 1957 roku bierun ska Unia mogża sie poszczycic  kolejnym sukcesem sportowym.
Juniorzy awansowali do II ligi s la skiej. Byż to ogromny sukces szkoleniowcow
i zawodnikow, jezeli sie uwzgledni owczesne warunki treningowe.

W nastepnych sezonach piżkarze grali ze zmiennym szczes ciem. Z druzyny, ktora zdobyża
awans do klasy A, co roku ubywali starsi zawodnicy. Na ich miejsca pojawiaj a  sie nowi
gracze: H. Felder, H. Dlugajczyk, S. Czarnynoga, H. Gawlik, H. Latocha, P. Pluta,
E. Baron, R. Piekorz i inni. Kolejne sezony byży dos c  podobne do siebie. Troche wiecej
emocji wzbudziż jedynie mecz z druzyna  z Schoenebeck. ”Gracze z NRD to chżopcy jak deby.
Czy nasi gracze dadza  sobie z nimi rade, skoro sobotni mecz daż im sie we znaki? Ą  pyta
retorycznie, po odbytym juz meczu, kronikarz Latocha. Mecz ciekawy, pieknie zakon czony
Ą  4 :1 na nasza  korzys c . Gos cie nie bardzo dowierzaja , ze mogli przegrac
i zapraszaja  Unie na rewanz Ą  to powinno byc  spacerkiem dla graczy, jes li sie wykaza
wczesniej dobrymi grami i sukcesami. Po meczu przyjmowano gos ci w Domu Zbornym,
gdzie gos cina nie bardzo sie udaważa Ą  sżabo zorganizowana. Dopiero wodka troche
poprawiża humorĘ Ą  skomentowano to spotkanie. Rewanzowy mecz zakon czyż sie wynikiem
remisowym 4 : 4, a Unia prowadziża juz 3 : 0 i ze stanu 4 : 1 zespoż niemiecki wyrownaż
wynik. Zdaniem trenera bierun skiej druzyny, przyczyna  takiego zakon czenia meczu byżo to,
ze ”po przerwie dażo sie we znaki zmeczenie podroza  i braki kondycyjneĘ.

Troche wiecej zainteresowania wzbudzaży rowniez lokalne derby Ą  mecze Unii z
Gornikiem Ledziny. Przygotowania do tych spotkan  trważy zwykle kilka tygodni, a
i pomeczowe komentarze nie ograniczaży sie do jednego tygodnia. Obydwie druzyny
wystepoważy w nich ze zmiennym szczes ciem.
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RADOSC

Przeżom lat piec dziesia tych i szes c dziesia tych jest bardzo sżabo udokumentowany
i opisany przez kronikarzy. Jest prawidżowos cia , ze gdy Unia osia gaża sukcesy, miaża wielu
kibicow i kronikarzy. Okresy chważy sa  dobrze udokumentowane wycinkami z prasy,
wżasnymi komentarzami i zestawieniami oraz probami stawiania przedmeczowych prognoz.

Takim obfitym w to wszystko okresem byż rok 1965. Wyczuwalna jest tez zwyzka formy
zawodnikow. Wieloletni wysiżek trenera Jerzego Herisza i podopiecznych mu zawodnikow,
wraz z upartym da zeniem do celu Ą  trzeciej ligi Ą  zaczyna przynosic  owoce. Juz nigdy
potem bierun skiemu zespożowi nie poswiecono tyle uwagi na żamach ”EchaĘ ba d— ”SportuĘ.

Warto przes ledzic  i z lokalnej proznos ci zacytowac  niektore z tych relacji prasowych.
Komentarz jest najzupeżniej zbyteczny. Czesto same tytuży juz nim sa :

—Tego nikt nie przewidywaó. Unia po pieciu grach nie straciża ani jednego punktu i ma
jeden zalegży mecz. Przewodzi stawce A-klasowcow zdecydowanie.Ę

—Unia wiceliderem! Piżkarze Unii sa  na razie rewelacja . Maja  o jedna gre mniej od lidera i
nie przegrali jeszcze meczu.Ę

—1001 emocji na stadionie w Bieruniu! Unia nadal wygrywa! Nie graja  efektownie, ale
skutecznie, a to chyba jest najwazniejsze.Ę

—Unia nadal bez porazki. Najgro—niejsi rywale Unii z niepokojem s ledza  ich zwycieski
marsz. Piżkarze z Bierunia Starego nie przegrali dotychczas ani jednego meczu trac a c tylko
dwa punkty w spotkaniach remisowych.Ę

Po wygranym meczu z Gornikiem Murcki stosunkiem 6 :1 pisano:
—Wysokie zwyciestwo Unii i Jednos ci. Kibice Unii opuszczali boisko zadowoleni z wyniku,
ale niezadowoleni z poziomu gry, ktora toczyża sie w wolnym tempie, a walka byża
nieciekawa.Ę

”Unia mistrzem jesieni„ Ą  gżosiż nagżowek po zwyciestwie 4 : 0 nad Jednos cia
Kosztowy. —Jeszcze o punkty. Uskrzydlona Unia powtarza wynik z Czuóowianka „ Ą
brzmiaż dżugi tytuż relacji ze spotkania, a dalej pisano: ”12 wrzesnia b.r. odbyż sie w Bieruniu
Starym mecz piżkarski o mistrzostwo klasy A. Wynik tego meczu brzmiaż 6 : 1.
Kierownictwo Czużowianki zgżosiżo do WGID protest, motywuja c go naruszeniem przepisow
przez sedziego. Katowicki WGiD uznaż protest i wyznaczyż mecz na 21 listopada. Wynik tego
drugiego spotkania byż identyczny jak przed dwoma miesia cami. Nikt nie ma wa tpliwos ci, kto
byż lepszy w tym spotkaniu. Swiadczy o tym wynik, a poza tym... ”drobnyĘ szczegoż.
Arbitrem spotkania byż sedzia miedzynarodowy Ą p. Banasik. Mecz wzbudziż duze
zainteresowanie ws rod ekspertow piżkarstwa Sla ska. Interesoważa ich rewelacyjna forma
zawodnikow. Zwżaszcza skrzydżowych oraz pomocnika Strzezyka. Ten ostatni zwrociż na
siebie uwage selekcjonerow i zostaż zaliczony do kadry orla tĘ.

Klub bierun ski, pod wodza  trenera Herisza, zostaż mistrzem rundy jesiennej. W 14
spotkaniach zdobyż on 23 punkty ze stosunkiem bramek 43 :18. Nad swoim najgro—niejszym
rywalem, rezerwa  Ruchu Chorzow, miaż zaledwie dwupunktowa  przewage. Te pozycje w
tabeli uzyskaż graja c najczes ciej w skżadzie: R. Bendel, A. Pluta, R. Tajstra,
H. Dóugajczyk, H. Felder, K. Strzezyk, P. Pluta, H. Gawlik, T. Tajstra, H. Kryóut,
A. Wilk, W. Kedziora, K. Noras oraz J. Radwan ski. W druzynie tej znalazżo sie dwoch
zawodnikow LZS-u Cielmice, ktory nieco wczesniej poża czyż sie z Unia .
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W komentarzu do przebiegu tej rundy rozgrywek, kolejny skrupu latny kronikarz
bierun skiego klubu Ą Jan Piontek, napisaż: ”Roman Bendel odchodzi do wojska. W meczu
derbow odnosi kontuzje Jan Baron (pekniecie nerki) i musi pozegnac  sie ze sportem.

Druzyne zasiliż w ostatnich dniach piżkarz Cheżmka Ą Bernard Szostek, piżkarz o
przecietnych kwalifikacjach. Transfer na pewno nieudanyĘ. Wzmiankowany mecz derbow
zakon czyż sie zwyciestwem mistrza jesieni Ą  Unii, stosunkiem 5 : 2, a bramki dla Bierunia
zdobyli: Strzezyk, bracia Tajstrowie oraz dwie ostatnie byży zawodnik LZS-u Cielmice,
H. Kryóut.

Wiosenna  runde rozpoczeto 15 marca 1966 roku od zwyciestwa nad druzyna  z Ó agiewnik
(3 : 0), potem spotkanie z Naprzodem Lipiny (4 : 0), z Czużowianka  Tychy (5 : 2) i z
Gornikiem II Swietochżowice (4 : 0). Remis z Baildonem Katowice (O : 0) na chwile
przyhamoważ wspaniaża  passe bierun skich piżkarzy. Potem 5 :1 z Prezydentem Chorzow,
niespodziewana ”wpadkaĘ ze Sparta  Katowice 1 : 2, ktora po dwudziestu kolejkach
zajmoważa osme miejsce. Potem pechowy remis z bardzo sżabym zespożem Gornika Godula
(1 :1), ktory juz od wielu kolejek zajmoważ ostatnie lub przedostatnie miejsce w tabeli
rozgrywek. Na cztery kolejki przed kon cem rozgrywek Unia pokonuje swojego byżego
rywala, Ruch II Chorzow (2 : 0). Obecnie najgro—niejszym przeciwnikiem unistow jest Ó KS
Ó agiewniki, ktoremu brakuje zaledwie dwoch punktow do zrownania sie z Unia . Po 24
meczach, stosunek bramkowy bierun skiego zespożu jest imponuja cy Ą  70 : 26. Nastepny
mecz, ze Zgoda  Bielszowice, Bierun  wygraż stosunkiem 2 :1, a przedostatni, z Gornikiem
Murcki zremisowano 2 : 2. ”W Starym Bieruniu c wicza  100 latĘ Ą  gżosiż nagżowek w
lokalnym ”EchuĘ, a anonimowy kronikarz klubu zapisaż ”.Transparenty przygotowane, kibice
kupuja  puchar, a do niego maże upominki i szampan. Szyje sie 120 chora giewek
biażo-niebieskich, reklama na zewna trz itp. Czy to wszystko wystarczy by zdopingowac
graczy ?Ę. Tym ostatnim meczem jest spotkanie z Podlesiank a .

Oczywis cie, tej wspaniażej serii zwyciestw umacniaja cych Unie na pozycji gżownego
pretendenta do mistrzowskiego tytużu towarzyszyża dobra prasa. Nacieszmy oczy Ą  to sie juz
nie powtorzy. —Rywale Unii zmartwieni„, —Unia coraz blizej szczes cia„, —Rados c w
Starym Bieruniu. Rezerwa Ruchu przegraóa u siebie z Prezydentem„, —Unia ucieka
rywalom„, —4 : O Unii martwi Ż agiewniki„.

Ostatni mecz z Podlesianka  piókarze Unii wygrywaja  stosunkiem 5 :1 (2 : 0), a
bramki strzelili: H. Kryóut ź  dwie pierwsze, P. Pluta, H. Gawlik I J. Radwan ski.
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Bohaterami, tak owocnie zakon czonego sezonu byli: Jan Bendel, Jan Gniza, Ryszard
Brudek, Artur Pluta, Roman Tajstra, Herbert Dóugajczyk, Henryk Felder, Krystian
Strzezyk, Jerzy Radwan ski, Wiesóaw Kedziora, Paweó Pluta, Henryk Gawlik, Henryk
Kryóut, Andrzej Wilk, Teodor Tajstra, Karol Noras i Bernard Szostek.
Zespoż Unii zdobyż 42 punkty w 26 rozegranych meczach. Stosunek bramek Ą  77 : 29.
Krolem strzelcow zostażHenryk Kryóut z 24 bramkami, a na drugim miejscu Paweó Pluta z
22 bramkami. Nieoficjalnym piżkarzem roku zostaż uznany napastnik Paweó Pluta.

—W Bieruniu Starym swieto. Unia grac bedzie w III lidze„ Ą  gżosiż tytuż w ”EchuĘ.
”.Trudno opisac  to, co sie dziażo w sobote 2.lipca 1966 roku w Bieruniu Starym. Takiej
frekwencji widzow na meczu Unii nikt nie pamieta. Kto zyw przyszedż spiewac  100 lat na
czes c  mistrza klasy A grupy 1.

Mecz toczyż sie przy nieustaja cej przewadze Unii i ogżuszaja cym dopingu. Ofiara  takiego
entuzjazmu padża Podlesianka, ktora byc  moze w normalnych warunkach nie poniosżaby tak
wysokiej porazki. Kulminacyjny moment nasta piż, gdy sedzia odgwizdaż koniec meczu.
Powstaż taki tumult, ze sżyszano go chyba w promieniu kilku kilometrow. Spiewano,
skandowano nazwiska bohaterow, cażowano sie, sżowem Ą  istny szaż rados ci. Nie dziwmy
sie mieszkan com Bierunia. Po latach ” chudychĘ zapowiadaja sie ”tżus ciejszeĘ dni. Tym
przeżomowym momentem, zdaniem kibicow jest awans Unii do III ligi. Co goretsi kibice
widza  juz Unie w lidze miedzywojewodzkiejĘ Ą  zakon czyż swoje pomeczowe sprawozdanie
reporter sportowy.

CIEZKO

Zespoż Unii znalazż sie w grupie pierwszej III ligi wspolnie z druzynami: AKS-em
Chorzow, Gornikiem z Jankowic, Ledzin, Niwki, Piaskow, Siemianowic, Swietochżowic,
MKS-em Niedobczyce, Pżomieniem Milowice, Polonia  Piekary, Silesia  Miechowice, Slavia
Ruda, Walka  Makoszowy, Warta  Zawiercie oraz GKS-em Czelad—. Pierwszy wystep w
rozgrywkach III ligi unis ci wygrywaja  wysokim stosunkiem 4 :1 z piżkarzami
swietochżowickimi. Nastepny derbowy mecz z Ledzinami Bierun  przegrywa 0 : 2, potem
remis, przegrana, dwa remisy, dwie przegrane, remis z AKS-em Chorzow i kolejne cztery
mecze przegrane. Bierun ska druzyna zajmuje ostatnie, szesnaste miejsce Ą  z szes cioma
punktami i stosunkiem bramek 17 : 30. ”Kompletna klapa w nowym sezonie Ą  komentoważ
wyniki tej pierwszej rundy Jan Piontek. Najbardziej daż sie odczuc  brak trenera. Druzyna jest
kompletnie rozlu—niona. Brak wiary we wżasne siży. Grupa, owszem, jest bardzo silna, ale nie
az tak, by przegrywac  mecz roznica  jednej bramki. I to mecz za meczem. Na dodatek kontuzje
nie omijaja  zadnego z zawodnikow. Cia gże kżopoty ze skompletowaniem skżadu, roznego
rodzaju warianty taktyczne nie przynosz a  efektu.

Nie chce nikogo stanowczo obwiniac , ale w moim przekonaniu, pożowe niepowodzen
mozna zapisac  na konto obydwu bramkarzy, ktorzy wykazali sie kompromituja cymi brakamiĘ
Ą  zakon czyż swoj komentarz Piontek.

Runda wiosenna jest znacznie lepsza: zwyciestwo nad Gornikiem Swietochżowice (2:1),
zerowy remis z Ledzinami, zwyciestwo nad Pżomieniem Milowice (2 : 1) oraz Silesia
Miechowice (3 : 0) Ą  to dowody na chec  odrobienia strat z poprzedniej rundy i wola walki o
utrzymanie sie w gronie trzecioligowych druzyn. Potem dwie przegrane: z GKS-em Czelad—
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(2 : 3) oraz 0 :1 z Warta  Zawiercie. I znow cztery kolejne mecze zakon czone zwyciestwem: z
Gornikiem Jankowice 1 : 0, ze Slavia  Ruda Sla ska 2 :1, z AKS-em Niwka 4 : 0 oraz Walka
Makoszowy 3 :1. Spotkanie w Chorzowie Unia przegrywa 0 : 2, potem remis 1 :1 z druzyna
Gornika Piaski i znow przegrana Ą  tym razem z Gornikiem Siemianowice stosunkiem
bramkowym 0 : 3. Przedostatni mecz kolejki z druzyna  z Niedobczyc unis ci zremisowali 1 :1,
a ostatni, z Piekarami, wygrali 3 :1 Ą  wszystkie trzy bramki w tym spotkaniu zdobyżHenryk
Kryóut. W tych pietnastu spotkaniach Unia zdobyża 19 punktow i strzeliża 24 bramki
”inkasuja cĘ 16. Ostatecznie jednak, Unia kon czy swoj roczny pobyt w III lidze na
czternastym miejscu w tabeli z 25 punktami i stosunkiem bramek 41 : 46. Krolem strzelcow
zostaż P. Pluta z 14 strzelonymi bramkami. Za nim uplasoważ sie Henryk Kryóut, krol
strzelcow z ubiegżego roku uwien czonego awansem, dalej: T. Tajstra Ą 7 bramek,
H Gawlik Ą  3 bramki, tyle samo co B. Szostek. Po jednej bramce zdobyli J. Radwan ski,
byży zawodnik LZS-u Cielmice, oraz dziewietnastolatek Jerzy Sekuża. Zespoż byż trenowany
przez inz. Maksymiliana Baran skiego. Komentarz Jana Piontka: ”Pomimo kapitalnej drugiej
rundy, druzyna zajmuje czternaste miejsce i zostaje zdegradowana do klasy A.

Kadra przygotowuje sie do nowego sezonu w bardzo mizernym skżadzieĘ. Inny,
anonimowy kronikarz takie wysnuważ wnioski z mijaja cego, spadkowego sezonu:

,,Na przyszżos c  trzeba bedzie dokżadnie analizowac  kazdy mecz, aby nie popeżnic  raza cych
bżedow, ktorych w tym sezonie 1966/1967 byżo za duzo. Czy gracze nerwowo przezyja  ten
spadek? Ą  pyta zasadnie. Jes li tak to w klasie A powinno pojs c  dobrze. O ile bedzie rozroba
to moze byc  krytycznie. Za wszelka  cene trzeba wprowadzic  dyscypline ws rod zawodnikow,
gdyz niemażo kżopotow sprawiali oni w ubiegżych kilku latach, a na gważt wprowadzane
proby leczenia tej sytuacji powodoważy, ze z jednej kran cowos ci wpadano w druga  skrajna
forme bażaganu.

Szczegolnie we znaki daje sie pijan stwo. Kilku graczy wie, ze jest to szczyt lekcewazenia
klubu. Nazwisk nie bede wymieniaż, bo potomnos ci i tak by to nic nie dażo. Czy gracze beda
sie chcieli poddac  dyscyplinie?Ę Ą  kon czy zapytaniem peżen niespokojnych mys li dziażacz
bierun skiego piżkarstwa.

W trakcie trwania rozgrywek czterech zawodnikow otrzymażo kary dyskwalifikacji.
Zaczyna sie seria przejs c  do innych klubow: P. Pluta przechodzi do Gornika Ledziny, a jego
utalentowany brat Eugeniusz, zaledwie siedemnastoletni podopieczny os żawionego trenera
Murgota, przechodzi do GKS-u Katowice, gdzie juz pozostanie niemal do kon ca swojej
piżkarskiej kariery sportowej. Nastepni dwaj dobrzy zawodnicy Ą Krystian Strzezyk
i Artur Pluta Ą  przerywaja  treningi. Na dodatek Teodor Tajstra, doswiadczony napastnik,
kon czy swoja  kariere sportowa .Ę

Runde jesienna  sezonu piżkarskiego 1967/1968 rozpoczeto 5 sierpnia. Osżabiona  brakiem
kilku ”filarowĘ druzyne dalej jeszcze trenuje M. Baran ski. Po dwoch zwycieskich spotkaniach
J. Piontek zanotoważ w swoim piżkarskim pamietniku: ”Pocza tek bardzo dobry. Zapewne
nikt nie spodzieważ sie takiego obrotu sprawy. Druzyna gra dobrze, lecz posiada jeden
znamienny mankament Ą  nie wykorzystuje niemal stuprocentowych okazji strzelenia bramki.
Dzisiaj przed meczem nasta piż nieprzyjemny zgrzyt Ą  trener Baran ski nie dopus ciż do gry N.
N. (utajnienie moje Ą  J. Cz.), gdyz ten byż w ogole niezdolny do gry (alkohol!)Ę zakon czyż
oburzony i zatroskany Piontek. O konieczno s ci ”zdyscyplinowaniaĘ zawodnikow
i dziażaczy pisze tez w swych notatkach ow cytowany juz ”anonimĘ: ”W klubie zaznacza sie
brak dyscypliny i bażagan Ą  pożowa graczy nie wykazuje checi do gry i trenowania. Pomimo
stosowania, kar pienieznych za nieobecnos c  na treningach nic to nie pomaga Ą  dwoch graczy
w ogole nie przychodzi, a trzeci jest rzekomo chory (ci a gle jeszcze nie daż zaswiadczenia z
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Poradni Sportowej).. Dwom nażozono kare dyskwalifikacji na dwa lata Ą  ich prosba o dalsza
gre w klubie zżagodzi im kare. Ale tak prawde mowia c, to co ja sie dziwie graczom skoro
zarza d nie moze sie nigdy zebrac  nawet w pożowie swego skżadu.

Jak tu podejmowac  uchważy? Prezesowi pozostaje do wspożpracy jedna lub dwie osoby Ą
w tym skarbnik. A gdzie jest pozostażych 16 osob spos rod 18-osobowego zarza du?
Z wyja tkiem J. Przypalin skiego jako kierownika juniorow i trampkarzy nikt z sekcji piżki
noznej nie przychodzi. Moze ten kryzys minie. Ciekawostka Ą  najwiekszymi krytykami sa
ci, ktorzy najmniej pracuja . Normalne!Ę Ą  zakon czyż z rozzaleniem.

Trywialnie brzmi stwierdzenie, ze kazde zywe zjawisko zna fale przypżywu i odpżywu.
Przyczyn powstania fali odpżywu zainteresowania oraz niepowodzen  moze byc  wiele: moze te
libacyjneĘ obyczaje s rodowiska bierun skich piżkarzy, a moze i to, o czym sportowcy czesto
zapominaja , ze po sukcesie nalezy pozostac  takim jakim byżo sie przedtem.

”Sukces to cel, ale i zobowia zanie do lepszej, bardziej wytrważej pracy treningowej,
bardziej zdyscyplinowanego trybu zycia, odrzucenia pychy, pozbycia sie zarozumialstwa
i tego wszystkiego, co sie popularnie nazywa woda  sodowa Ę Ą  napisaż kilkakrotnie juz
cytowany S. Grzegorczyk. Czesto ta sama druzyna żatwiej wspieża sie na szczyty formy
i popularnos ci, niz zdożaża sie na nich utrzymac  Ą  tak byżo z bierun ska  Unia . Oczywis cie
sukces cieszy i mobilizuje do wysiżku. Jego brak Ą  zażamuje psychicznie. Zespoż traci
motywacje do wysiżku. Jest i nastepna prawda, ktora  uzmysżawia znawca tajnikow sportu,
Grzegorczyk: ”Nie ma powodu do specjalnego wywyzszania sie z tej racji, ze jest sie
piżkarzem. Wysiżek przedstawicieli innych dyscyplin sportu jest niejednokrotnie wiekszy,
trening bardziej ucia zliwy, a zawody rozgrywane rzadko i nie przy takich tżumach.

Zarozumiażos c  nieuchronnie prowadzi, predzej czy po—niej, do konfliktow z otoczeniem,
kolegami, dziażaczami, klubemĘ Ą  zauwaza bardzo trafnie autor monografii o polskiej piżce
noznejĘ.

Runde jesienna , po 13 rozgrywanych meczach, bierun ska druzyna kon czy na szostej
pozycji z 14 punktami i stosunkiem bramek 19:23. Niekwestionowanym krolem strzelcow jest
znowu Henryk Kryóut Ą  11 bramek, za nim Andrzej Wilk z 3 bramkami. Zespoż odniosż 6
zwyciestw, 2 remisy i 5 porazek. Jeszcze przed kon cem rundy czterech dobrych zawodnikow
powożano do wojska. Zasilili oni druzyne wojskowego klubu Wawel Krakow. Sa  to: Jan
Latocha. Antoni Piekorz, Wiesóaw Kedziora i Andrzej Wilk, wszyscy z rocznika 1948.
Pocieszaja ce jest to, ze wznowiż treningi renomowany obron ca, Krystian Strzezyk. Odszedż
jednak z Bierunia trener Baran ski. Jego nastepca  zostaż wieloletni zawodnik Unii Franciszek
Latusek. Juniorow zacza ż trenowac Jan Wieczorek. Niestety, swoja  kariere zakon czyż
czożowy zawodnik Unii, a wczesniej cielmickiego LZS-u, Henryk Kryóut.

Ostatecznie sezon 1967/1968 druzyna bierun ska kon czy na dziewia tym miejscu (na 14
druzyn). ”Byż to bodaj najgorszy sezon od 1958 roku Ą  komentuje J. Piontek. Tak pod
wzgledem piżkarskich umiejetnos ci jak i pozycji w tabeliĘ. Kolejni zawodnicy zakon czyli
swoja  kariere: H. Dóugajczyk i H. Felder, uznany przez kibicow za najlepszego zawodnika
tego nieudanego sezonu. J. Radwan ski oraz R. Tajstra przestali brac  udziaż w rozgrywkach.
Pojawiaja  sie w pierwszej druzynie nowi zawodnicy Ą  do niedawna juniorzy.

Nastepny sezon Unia znow kon czy na dziewia tym miejscu. Druzyne prowadziż trener
Zarzycki z Ruchu Chorzow. Krolem strzelcow zostaż Jerzy Sekuóa, juz wowczas student
Politechniki Gliwickiej. Zdobyż on 9 bramek, a drugi na lis cie, Henryk Gawlik, strzeliż 5
bramek Ą  tyle samo co Zbigniew Znowiec. Jozef Latocha i Andrzej Wilk zdobyli po 4
bramki, Krystian Strzezyk 2, a H. Dóugajczyk, H. Oszek i J. S liwin ski Ą  po jednej.
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Druzyna bierun ska kilkakrotnie otrzymaża wsparcie od piżkarzy powożanych do odbycia
sżuzby wojskowej Ą  wysta pili, jak sie to potocznie mowi, na lewo.

Niestety, nastepny sezon pod wodza  pocza tkowo trenera Zarzyckiego, a po—niej Gawlika z
Gornika Zabrze, zespoż Unii zakon czyż spadkiem do klasy B. ”Inaczej byc  nie mogżo, tabela
i wyniki wskazyważy to juz od tygodniĘ Ą  skomentoważ degradacje Jan Piontek. Jeszcze
kilka tygodni wczesniej prorokaważ: ”Cudow nie ma! Kandydat do spadku nr 1. Az przykroĘ.

Sprawdziżo sie proroctwo Piontka. Nie zis ciży sie jednak jego nadzieje wyrazone w swoich
notatkach rok temu: ”Jesienia  druzyna powinna byc  wzmocniona powrotem czterech
zawodnikow odbywaja cych sżuzbe wojskowa Ę. Do Unii powrociż tylko jeden Ą Wiesóaw
Kedziora. Jerzy Sekuża, zawodnik o wspaniażych ”warunkach fizycznych i byży krol
strzelcow, kontynuuja c swoje studia w Gliwicach, staje sie w Bieruniu tylko gos ciem. Ale
i tak, mimo ucia zliwych dojazdow, w tym ”spadkowymĘ sezonie zostaż krolem strzelcow Ą
niestety, tylko z piecioma bramkami na 25, jakie zdobyża druzyna. To rowniez swiadczy o
poziomie tego zespożu, ktory w sezonie 1970/1971 przej a ż inz. Jan Wieczorek, byży
zawodnik Unii, a ostatnio trener juniorow. Z nich tez utworzyż kadre. Srednia ich wieku
wyniosża 21 lat. W 1971 roku, opiekun klubu, Zakżady Chemiczne, licza  na sukces sportowy,
ktory uswietniżby jubileusz 100-lecia ich powstania. Takim niew a tpliwym sukcesem byżby
powrot do grona druzyn A-klasowych. Niestety wybijaja cy sie gracze dalej szukaja  swojej
szansy zyciowej w innych, bardziej renomowanych klubach: A. Wilk w Gorniku Wesoża,
A.Piekorz, J. Sekuża oraz Jan i Jozef Latochowie w Gorniku Ledziny.
Dobry piżkarz W. Kedziora zaprzestaż treningow. Zakupiono 30 par nowych butow
i komplety strojow.

Wiosna  1971 roku funkcje trenera druzyny obja ż absolwent s redniej szkoży wychowania
fizycznego z ukon czonym kursem trenerskim Jaworski. Druzyne juniorow trenuje Franciszek
Latusek. Ponadto, jak, pisze J. Piontek, ”wprowadzono bod—ce materialne w wymiarze, ktory
nie miaż dotychczas miejsca w cażej historii bierun skiego piżkarstwa: za wygrany mecz Ą  200
zż, a za remis 100 zż, czyli podwyzka o 100%. Pienia dz rodzi wyniki, pienia dz robi gre
i ambicje oraz moze pomoc w awansieĘ Ą  stwierdzaż sentencjonalnie zamiżowany kibic
i dziażacz.

Sezon 1970/1971 piżkarze Unii kon cza  na drugim miejscu, w grupie licza cej zaledwie 8
druzyn. Upragniony awans wymkna ż sie bieruniakom w tym jubileuszowym roku
finansowego dobrodzieja klubu Ą  Zakżadow Chemicznych. I oto sensacja!

W czerwcu 1971 roku doszżo do poża czenia sie Polonii Tychy, Gornika Murcki i Gornika
Wesoża w jeden zespoż Ą  GKS Tychy. W klasie A pozostażo jedno miejsce po Polonii. Aby
zapeżnic  luke Sla ski Okregowy Zwia 2ek Piżki Noznej doprowadziż do barazowego spotkania
pomiedzy wicemistrzami klasy B. Unia pokonaża wtedy jedenastke Konstalu Da browka Maża
3:1 (po strzażach Koziorza, Znowca i Gawlika). Upragniony awans ponownie osia gnieto.

Nastepny sezon piżkarze moga  zaliczyc  do bardzo nieudanych Ą  odmżodzona druzyna,
prawie przez caża  serie rozgrywek, zajmoważa ostatnie lub przedostatnie miejsce w tabeli.

Dopiero na trzy kolejki przed kon cem rozgrywek, po wczesniejszych trzech remisach,
bierun skiej Unii udażo sie wyjs c  ze strefy spadkowej i utrzymac  w klasie A
Krolem strzelcow zostaż Zbigniew Znowiec (7 bramek). Za nim Jerzy Koziorz Ą  5 bramek
oraz Zygmunt Sliwin ski rowniez 5 bramek.

Kolejna  runde rozgrywek A-klasowa Unia kon czy na pia tej pozycji (na 14 druzyn).
Najlepszym piżkarzem oraz krolem strzelcow zostaż Zygmunt Sliwin ski Ą  zdobywca 14
bramek.
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Dos c  podobnie przebiegaży rozgrywki w nastepnych latach. Emocje wokoż piżki noznej
stopniowo opadaży. W zyciu bierun skiej spożecznos ci nie odgryważa juz ona od dos c  dawna
takiej roli jak kilka lub kilkanas cie lat wczesniej. Piżka spowszedniaża. Zabrakżo rowniez
klubowych kronikarzy. Jan Piontek prowadziż swoje kompetentne zapiski
w latach 1965Ą 1972. Ta  pasja  dokżadnego spisywania i opatrywania wżasnym komentarzem
sportowych wydarzen  ”zaraziżĘ swojego mżodszego brata, piżkarza Unii Ą  Stanisżawa. Ten
jednak byż mniej wytrważy Ą  swoje notatki prowadziż tylko przez dwa sezony Ą  do kon ca
1973 roku. Swoja  bieza ca , prywatna  kronike klubu prowadziż takze Piotr Barcik dla tych
samych lat co Stanisżaw Piontek. Po nich juz nikt nie kontynuuje tej inicjatywy. Kronikarz
skazany zostaje tym samym na mażo dokżadna  kwerende prasowa  i szperanie w dokumentacji
przetrzymywanej w Sla skim Okregowym Zwia zku Piżki Noznej.

Nawet gdy druzyna bierun skich futbolistow zaczeża osia gac  w klasie A coraz lepsze
wyniki, zainteresowanie piżka  nozna  i rozgrywkami cia gle sżabżo. Pod wodza  trenera Leona
Lizurka zespoż piżkarski wygraż rywalizacje o mistrzostwo klasy A w sezonie 1975/1976
i awansoważ do klasy terenowej. Graż w niej przez piec  nastepnych lat, a stworzony przez
trenera Lizurka zespoż odgryważ licza ca  sie role w tej klasie. W 1976 roku sukcesem
propagandowym zakon czyż sie wystep bierun skiej jedenastki w Turnieju Biażej Piżki Ą
druzyna Unii doszża do pożfinażu i dopiero po wyrownanej grze ulegża zagżebiowskiej
druzynie MCKS Czelad— stosunkiem bramek 0:1. Wyrozniaja cymi sie zawodnikami w tym
okresie byli: Ryszard Miernik, Jerzy Bolko, Tadeusz Moskwa, Wiesżaw Tużaczko, Stanisżaw
Piontek, Wiesżaw Kedziora, Henryk Uszok, Jozef Piekorz, Henryk Oszek, Janusz Baron,
Eugeniusz Mżocek, Janusz Blacha, bracia Zygmunt i Jerzy Sliwin scy, Tadeusz Kisiel, Adam
Wożdzin ski, Karol Cichy, Piotr Barcik, Wiktor Fabian, Jerzy Koziorz, Zbigniew Znowiec,
Ryszard Strzezyk, Rudolf Krupa, Eugeniusz Sajdok, Augustyn Niesyto, Jan Kucz, Jerzy
Barcik, Zbigniew Kozik, Alojzy Latocha, Czesżaw Pluta, Sylwester Pilch, a nieco po—niej
Bogdan Bronkowski, Zdzisżaw Mizerski,. Andrzej Wojcik, Bogdan Wilk, Janusz Stencel,
Henryk Bednorz, Zenon. Urban czyk, Henryk Gawlik, Andrzej Kulski i Adam Knopek.

Kilku z wymienionych zawodnikow jeszcze w 1973 roku tworzyżo doborowy zespoż
mżodych zawodnikow, ktorzy runde jesienna  zakon czyli zajmuja c pierwsze miejsce w grupie
juniorow klasy A. W 14 meczach zdobyli oni 24 punkty, wyprzedzaj a c nastepna  druzyne,
GKS Tychy, o 7 punktow i mogli sie poszczycic  imponuja cym stosunkiem bramkowym 46:7.

To o druzynie seniorow bazuja cej na skżadzie, ktorego trzonem sa  owczesni mistrzowie-
juniorzy, napisano w okolicznos ciowym referacie wygżoszonym podczas obchodow 60-lecia
klubu:

”Aktualnie zespoż piżkarski juz od czterech sezonow wystepuje w klasie A. Zawsze
melduje sie w czożowce i jakos  nie potrafi awansowac  do wyzszej klasy. Moze ten sezon
1985/1986 okaze sie szczes liwy, gdyz tradycja nakazuje awansowac  co 10 lat. Tak byżo do tej
pory w sezonach 1965/1966 i 1975/1976. Zawsze w rok po jubileuszu Ę. Dodajmy od siebie,
ze podaja c tylko te dwa sezony opuszczono rok 1956 gdy Unia awansoważa do klasy A Ą  tez
przeciez rok po jubileuszu zażozenia klubu.

W latach piec dziesia tych rozgrywki rozpoczynaży sie wiosna  i kon czyży jesienia , a obecny
system rozgrywek Ą  wprowadzono w 1962 roku.

Niestety, rados ci z awansu Unii nie doczekano sie. Druzyna piżkarska, jak zreszta  caży
klub, popadża w przysżowiowe tarapaty finansowe. Lepiej wyszkoleni zawodnicy zaczeli
opuszczac  Unie skuszeni lepszymi warunkami materialnymi i treningowymi oferowanymi
przez inne kluby. Brak utalentowanej mżodziezy dopeżniż reszty. W 1988 roku piżkarze
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znale—li sie ponownie w B-klasie. Dziażacze i zawodnicy wierza , ze nie na dżugo, tym
bardziej, ze sytuacja finansowa klubu poprawiża sie od chwili utworzenia przy nim Zakżadu
Usżugowo-Handlowego, kierowanego przez kilkakrotnie wspomnianego zawodnika Unii, a
po—niej dziażacza Ą  Krystiana Strzezyka.

W bieza cym, 1990 roku, w sekcji piżki noznej nasta piża wazna zmiana organizacyjna. Gdy
z dniem 1 sierpnia kopalnia Ziemowit zmieniża, a dokżadniej, znacza co ograniczyża zakres
patronatu finansowego nad GKS-em Tychy, bierun ska Unia, za zgoda  Okregowego Zwia zku
Piżki Noznej, przejeża druzyne rezerwowa  GKS-u graja ca  dotychczas w klasie okregowej.
Uzgodniono, ze po pierwsze, ta nowa druzyna bedzie wystepowac  pod nazwa  KS Unia Bierun
Stary-Tychy II. Po drugie, w druzynie tej beda  rowniez wystepowac  zawodnicy Unii. Po
trzecie, mecze mistrzowskie beda  rozgrywane na boisku bierun skim, i po czwarte, zawodnicy
graja cy w nowym zespole piżkarskim zachowuja  przynaleznos c  klubowa  do GKS-u Tychy.
Obecnie w tej druzynie wystepuja  nastepuja cy zawodnicy: Dariusz Potrawa, Grzegorz
Bartosik, Zanon Urban czyk, Aleksander Grzesik, Krzysztof Jarek, Krzysztof Kożodziejczyk,
Piotr Furman, Zbigniew Liszka, Robert Jaroszek, Marek Pietakiewicz, Krzysztof Mijalski,
Robert Szyman ski, Marek Ciereszko, Kamil skiba, Arkadiusz Czmok, Wżodzimierz Cies lak i
Jacek Pienia zek.

Barw druzyny uczestnicza cej w rozgrywkach klasy B bronia : Krzysztof Mroczek, Leszek
Kozioż, Zbigniew Laby, Jerzy Wisniowski, Stanisżaw Moric, Mariusz Schmidt, Adam
Lebuda, Piotr Gawlik, Maciej Ludwiczak, Marcin Wrobel, Ryszard Zacharczyk, Krzysztof
Lipka, Piotr Niemczycki, Grzegorz Osoba i Jacek Rzepa.

Bieza cy rok jest ostatnim rokiem dziażania zarza du wybranego jeszcze w 1986 roku.
Prezesem klubu, juz od kilku kadencji, jest inz. Jan Wieczorek, a wiceprezesami: lekarz
klubowy dr Henryk Kulski oraz inz. Dariusz Biażek. Obowia zki ksiegowego od wielu juz lat
wypeżnia Bolesżaw Wojcik, a kasjera Ą  Jan Kucz. W trakcie trwania kadencji kierownictwo
sekcji piżki noznej od Stanisżawa Piontka przeja ż mgr Aleksander Szpak. Kierownikiem
pierwszej druzyny piżkarskiej jest - Zygmunt Ciereszko, a drugiej, takze od wielu lat, Leonard
Lysko i Eugeniusz Latusek.

Trenerem zespożu piżkarskiego graja cego w klasie okregowej oraz mżodszych trampkarzy,
czyli tak zwanych ”bubkowĘ, jest wspomniany juz wczesniej byży zawodnik Unii i Gornika
Ledziny Ą  Stefan Czarnynoga. Druzyne wystepuja ca  w rozgrywkach klasy B oraz starszych
wiekiem trampkarzy szkoli trener Jerzy Barcik Ą  od 16 lat sekretarz klubu oraz sekretarz
Zarza du Podokregu Tyskiego OZPN. Juniorow trenuje rowniez byży zawodnik Unii Ą
Zygmunt Sliwin ski.

Dzisiaj druzyny mozolnie gromadza  punkty. Nie odnosza  juz tak bżyskotliwych sukcesow
jak niektore generacje ich poprzednikow. Istnieja  jednak uzasadnione podstawy by
przypuszczac , ze sukces znow zawita na boisko przy ulicy Chemikow. Najmżodsi zawodnicy
sa  bardzo dobrze wyszkoleni. W ubiegżym roku dwoch z nich Ą  Cezary Makac  i Grzegorz
Wilk Ą  przeszżo pod opieke GKS-u Katowice. W tym roku nastepnymi trzema Ą
Krzysztofem Piekarzem, Adamem Malewickim i Michażem Baronem Ą  zainteresowali sie
dziażacze Ruchu Chorzow. Zapewniaja  im idealne warunki do podnoszenia swoich
piżkarskich kwalifikacji. Kto wie, moze wroca do bierun skiego matecznika.

Mżodych i zdolnych jest wiecej. Nadzieje na awans dodaja  zapażu do pracy szkoleniowej.
Zapaż najmżodszych adeptow futbolu wzrosż gdy chec  pomocy klubowi zaoferoważ byży
zawodnik, sedzia i trener Ą  Wżoch Giancarlo Zerbin.
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KOLEBKA  BYÓ A UNIA

Pisza c o bierun skiej piżce noznej nie mozna zapomniec  o tych zawodnikach -
wychowankach klubu, ktorzy nazwe ”Unia Bierun  StaryĘ rozsżawiali. O kilku z nich juz
wspominalismy, przy okazji powożywania ich do odbycia sżuzby wojskowej w Wawelu
Krakow. Na tej samej zasadzie swego czasu w II-ligowym Bażtyku Gdynia znalazż sie
utalentowany bramkarz Roman Piekorz. Dla porz a dku wspomnijmy jeszcze raz, ze w GKS-ie
Katowice gryważ Eugeniusz Pluta, w Gorniku Ledziny jego starszy brat Paweż, w GKS-ie
Tychy Ą  Ryszard Miernik oraz Bogdan Wilk, ktory nastepnie przeszedż do Gornika Libia z.

W czerwcu 1982 roku Wilk, jeszcze jako zawodnik Unii Bieru n  Stary,. wysta piż w
reprezentacji Polski juniorow w meczu z NRD rozegranym na stadionie w Gorzowie. Inny
zawodnik Unii, Zbigniew Kozik graż w Grunwaldzie Halemba, a obecnie w Uranii Ruda
Sla ska.

Z sa siednim Gornikiem Ledziny byli tez zwia zani przez kilka sezonow miedzy innymi
Stefan Czarnynoga, Henryk Latocha i Jerzy Sekuża. Czarnynoga byż pierwszym zawodnikiem
Unii Bierun  Stary, ktory zostaż powożany jeszcze w 1958 roku do reprezentacji Sla ska
juniorow. Na obozie szkoleniowym we Wrocżawiu, Kazimierz Gorski wybraż go do kadry
Polski juniorow. ”Mimo, ze nie zrobiżem tam kariery piżkarskiej, przetarżem szlak
po—niejszym wychowankom bierun skiej Unii Ą Latosze i PlucieĘ Ą  powiedziaż o sobie. W
kadrze Sla ska nieco po—niej znalazż sie tez bramkarz Ą  Roman Piekarz.

Niewa tpliwie najwieksza  chluba  Unii jest wychowanie urodzonego w 1943 roku Henryka
Latochy. Swoja  zawodnicza  kariere rozpocza ż, maja c zaledwie 10 lat, w druzynie bierun skich
trampkarzy. Graja c w druzynie juniorow trafiż do s la skich ”orla tĘ. W sezonie 1958/1959 za-
graż swoj pierwszy mecz w A-klasowej Unii. W 1960 roku przechodzi do graj a cego w II lidze
Piasta Gliwice, ska d po roku wraca do macierzystej Unii. Powożany do odbycia sżuzby
wojskowej rozpoczyna gre w III-ligowym Gorniku Ledziny. Pozostaje w nim do 1966 roku,
by nastepnie przejs c  do I-ligowego Gornika Zabrze. Zwia zany z nim bedzie do 1973 roku. W
ekstraklasie zadebiutoważ 20 kwietnia 1966 roku. W Zabrzu zwraca na niego uwage trener
reprezentacji Polski - Koncewicz i powożuje go do kadry narodowej, w ktorej w latach
1968Ą 1970 rozegraż osiem meczy. Zadebiutoważ 1 maja 1968 roku w meczu z Holandi a w
Warszawie. Po raz ostatni przywdziaż koszulke z orżem 6 maja 1970 roku na mecz z Irlandi a ,
rozegrany w Poznaniu. Wspolnie z Gornikiem Zabrze zdobyż czterokrotnie Mistrzostwo
Polski, a pieciokrotnie Puchar Polski. W ekstraklasie rozegraż 127 spotkan . Ostatnim jego
meczem w barwach Gornika Zabrze byżo spotkanie z Legia  Warszawa dnia
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20 czerwca 1973 roku. Przez nastepny rok gra w Rapidzie Wieden , a w latach 1974Ą 1975 w
II-ligowym GKS-ie Katowice. Od 1977 roku, przez dwa lata byż zawodnikiem i trenerem
mżodziezy w II-ligowym zespole austriackim Polyair Kittsee.

U szczytu swej zawodniczej kariery jako reprezentant Polski i zawodnik Gornika Zabrze,
zebraż wiele pochlebnych ocen swego piżkarskiego kunsztu. Trener Koncewicz w jednej ze
swoich wypowiedzi zaliczyż go do europejskiej czożowki. Na pocza tku swojej kariery
wystepoważ w ataku, potem w pomocy i na koniec w obronie. Ta wszechstronnos c  zjednaża
mu uznanie selekcjonera kadry narodowej. Autor biogramu Latochy zamieszczonego w
”Sporcie Sla skimĘ, redaktor A.W., cytuje opinie wieloletniego trenera Gornika
dr. Gezy Kalocsaia o tym wychowanku Unii: ”bojowy, obdarzony dobrymi warunkami
fizycznymi, pracowity, kolezen ski i prostolinijnyĘ.

Swoja  kariere w ekstraklasie i druzynie narodowej moze uznac  za niezbyt fortunna . A.W.
tak pisze na ten temat: ”Najlepszy jego okres to lata 1968Ą 1969. Trafiż wtedy do
reprezentacji. Zawodnik pechowy prze s ladoważy go kontuzje. Byż rekordzista  pod wzgledem
doznawanych urazow. Byż na nie wyja tkowo podatny, ale wynikaży one nieraz i z tego, ze
Latocha graż bardzo ambitnie, nigdy nie uciekaż z nogami. Drugi jego pech jest innego
rodzaju. Na lewej flance pojawili sie Anczok i Musiaż i trudno byżo przy takiej konkurencji
zaliczyc  wieksza  ilos c  wystepow w reprezentacji. Zwżaszcza, ze kontuzje zagieży na niego pa-
rol.

Ta kariera z korkami nie przyniosża mu takiego splendoru do jakiego predestynoważ go
talentĘ Ą  kon czy autor biogramu. Pochlebne opinie mozna by mnozyc . Pozostaje fakt, ze jak
dotychczas, w cażej historii bierun skiej piżki noznej, Latocha jest tym wychowankiem klubu,
ktory jako jedyny wspia ż sie na wyzyny polskiego piżkarstwa.

Nazwisko Latocha juz kilkakrotnie pojawiażo sie na stronicach tej monografii. Henryk
Latocha pochodziż z usportowionej rodziny. Jego ojciec Jan, byż uznanym piżkarzem
bierun skich druzyn jeszcze w latach trzydziestych. Brat Jan graż w Unii na przeżomie lat
szes c dziesia tych i siedemdziesia tych. Jozef Ą  nieco po—niej, a Alojzy, najmżodszy z braci
reprezentoważ barwy Unii jeszcze na pocza tku lat osiemdziesia tych.

Druga  rodzina , ktora bierun ski futbol obdarzyża kilkoma zawodnikami jest rodzina Plutow.
Ojciec, Paweż Pluta, jako mieszkaniec Cielmic naleza cych przed wojna  do bierun skiej parafii
gryważ w druzynie siatkowki dos c  krotko istnieja cej przy bierun skim Katolickim Stowa-
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rzyszeniu Mżodziezy. Najstarszy syn, rowniez Paweż, swoja  zawodnicza  kariere rozpocza ż
jako 12-latek w zespole bierun skich trampkarzy w 1953 roku. W druzynie A-klasowej Unii
zadebiutoważ szes c  lat po—niej. W 1967 roku opuszcza jej szeregi przechodza c do Gornika
Ledziny gdzie gra 4 lata. Po dwuletniej przerwie w grze wraca na nastepne 3 lata do Unii, w
ktorej zadebiutoważ 20 lat wczesniej. W latach szes c dziesia tych przez kilka lat w pierwszym
zespole Unii wystepoważ Artur Pluta. W tym samym czasie jego brat Jerzy byż zawodnikiem
rezerwy Unii. Po nich barw Bierunia broniż rowniez Czesżaw.

Najwiekszy sukces odniosż jednak Eugeniusz. Jak juz wczesniej wspomniano, rozpoczynaż
on swoja  kariere w Zrywie Chorzow pod kierunkiem trenera Murgota. Potem zaledwie przez
poż roku graż w Unii ska d przeszedż do GKS-u Katowice. Z tym zespożem zwia zaż sie na
wiele lat. Podczas dwuletniej ”przerwy w GKS-ieĘ wystepoważ w III-ligowej druzynie
austriackiej trenuja c tez mżodych adeptow piżkarstwa. Po powrocie z Austrii znow
wystepoważ w pierwszym zespole GKS-u. 20 razy wysta piż w mżodziezowej reprezentacji
Polski, kierowanej jeszcze wowczas przez trenera Kazimierza Gorskiego. Raz nawet, niestety
na krotko, spotkaż go zaszczyt ubrania koszulki zawodnika kadry narodowej. Trenoważ KS 09
Mysżowice, MK Katowice (Kostuchna) i druzyne mżodziezowa  GKS-u Katowice. Od roku
jest asystentem trenera Len czyka w tym klubie.

Jedyna dziewczyna w tej zmaskulinizowanej rodzinie, Janina byża utalentowana
pingpongistka . Jej najwieksze sukcesy to tytuż wicemistrza Sla ska mżodzikow oraz zajecie
drugiego miejsca w turnieju klasyfikacyjnym do mistrzostw Polski juniorow, jaki odbyż sie w
Radomiu. Beda c uczennica  szopienickiego TPS przez rok graża w III-ligowym Gorniku 09
Mysżowice, a po—niej, tez w III-ligowy, Kolejarzu Nowy Bierun , przy ktorym to klubie, w
latach szes c dziesia tych istniaża  sekcja tenisa stożowego.

INNI TEZ LICZA  NA SUKCES

Rowniez po wojnie piżka nozna zdominoważa zycie sportowe Bierunia. Na przeżomie lat
czterdziestych i piec dziesia tych znaczniejszym zainteresowaniem mieszkan cow cieszyżo sie
jeszcze kilka innych dyscyplin sportowych. Przy klubie powstaży sekcje: siatkowki meskiej
i zen skiej. koszykowki, tenisa stożowego, brydzowa, lekkoatletyczna oraz szachowa. Ta
ostatnia, a znacznie po—niej, badminton Ą  przysporzyży Unii wiele splendoru. Sekcje
siatkowki oraz koszykowki zażozono w 1950 roku. W tym czasie druzyny uczestniczyży w
rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu powiatu.

Kierownikami tych sekcji byli: S. Lanc, W. Wroblewski i H. Barus . Najbardziej oddanymi
swoim dyscyplinom zawodniczkami byży: Stefania i Helena Barus , Stefania Lubecka, Janina
Banot, Jadwiga Paweżczyk, Jozefa Jabżonka, Janina Labus, Halina Belok, Maria i Bolesżawa
Tarnogorskie, Bolesżawa Pniok, Eryka Hudzikowska i Anna Hoder.

Stefania Barus , zawodniczka o doskonażych warunkach fizycznych, przez pewien czas
wystepoważa w ligowym Kolejarzu Katowice.

Niestety, z biegiem lat szeregi zawodniczek wykruszaży sie. Zmiany stanu cywilnego,
zmiany miejsca zamieszkania i pracy lub nauki oraz brak nastepczyn  wszystko to
doprowadziżo do rozpadu sekcji. Marzenia o stabilizacji rodzinnej, zawodowej i materialnej
zazwyczaj redukuja  sportowa , spożeczna  i kulturalna  aktywnos c  mżodych ludzi. Praca,
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zarobki, rodzina i jej budzet, dalsze perspektywy zyciowe rowniez tu, w Bieruniu, pokonaży
pragnienie sukcesu i sprawnos ci.

W druzynie meskiej wystepowali: Rajmund i Paweż Labusowie, Zygmunt Grabowski,
Wiesżaw Wroblewski, Zygmunt Gopek, Jozef Bochen ski, Alojzy Kapica i Adolf Zaprzażka.
Druzyne reaktywowano na krotko z pocza tkiem lat szes c dziesia tych. Graża wowczas w klasie
B. Po zajeciu w 1961 roku czwartego miejsca, zespoż nie stana ż juz do dalszych rozgrywek.
Ponownie, na krotko, zaistniaż z pocza tkiem lat siedemdziesia tych.

Nie utrzymaża sie rowniez przy zyciu sekcja motorowa. Zażozyż ja  byży piżkarz KS Bierun
Stary-25 Ą  Paweż Gogolin. Powod jej rozpadu byż nadzwyczaj prozaiczny Ą  brakoważo
sprzetu. Zakżad opiekun czy stac  byżo na zakup zaledwie jednego motoru. Nadmiernie
eksploatowany i czesto naprawiany nie byż zbyt atrakcyjny by przycia gna c  wieksza  liczbe
zawodnikow do sekcji. Ponadto ”kilka bonow na zakup motorow do sekcji przydzielono
klubowi zbyt po—no, bo juz w okresie gdy zapaż mina żĘ Ą  napisano w jednym z zachowanych
sprawozdan .

Kierownikiem sekcji lekkoatletycznej byż, wielokrotnie juz wspominany, Jerzy Karwath.
W treningach i zawodach organizowanych dla lekkoatletow uczestniczyżo regularnie wielu
piżkarzy Unii. Wyznawano wowczas zasade, ze kazdy piżkarz powinien rowniez sprawdzac
swoje mozliwos ci w konkurencjach lekkoatletycznych. Dla podwyzszenia poziomu
sportowego trenuja cych lekkoatletow klub zaangazoważ trenera. Warunki treningowe byży
jednak spartan skie. Wyniki byży wiec mierne. Uzyskane minima klasyfikoważy zawodnikow
Unii najczes ciej w klasie trzeciej lub mżodziezowej.  Poprawa warunkow treningowych
nastaża dopiero wowczas gdy sekcja sie rozpadża.

Okazji do wykazania sie sprawnos cia  i wynikami byżo wtedy sporo: spartakiady, Dni
Sportu, Biegi Narodowego i Marsze Jesienne. Startuj a c w tych imprezach mozna byżo
zdobywac  punkty uprawniaja ce do otrzymania odznaki SPO (Sprawny w Pracy i w Obronie).

W 1954 roku, czyli w drugim roku istnienia sekcji lekkoatletycznej, liczyża ona 15
zawodnikow. Zainteresowanie mżodziezy bierun skiej dziażalnos cia  tej sekcji byżo niewielkie.
W rocznym sprawozdaniu Jerzy Karwath pisaż: ”W treningach uczestniczy najwyzej
dziesieciu zawodnikow. Organizowanie ich razem z sekcja  piżki noznej mija sie z celem, bo
nie daje zadnych wynikow ze wzgledu na wieksze zainteresowanie mżodziezy piżka . Treningi
czysto lekkoatletyczne odbyważy sie co tydzien  w kazda  s rode i trważy bez przerwy do
1 maja 1954 roku, to jest do czasu zorganizowania pierwszych zawodow lekkoatletycznych.
Udziaż w tych treningach byż znikomy i wynosiż s rednio 3Ą 4 czżonkow. Po 1 maja treningi,
ze wzgledu na brak chetnych, nie odbyważy sie, a powtorne ich zorganizowanie natrafiażo na
wielkie przeszkody Ą  caża uwaga byża zwrocona na mistrzostwa w piżce noznej.

Zapowiedziana na dzien  27 kwietnia zbiorka czżonkow koża i mieszkan cow hotelowca nie
daża zadnego efektu poniewaz na czyn majowy zgżosiżo sie zaledwie dwoch czżonkow
zarza du i dwoch mieszkan cow hotelowca. Na powtornie ustalonej zbiorce, na dzien  przed
swietem byżo to samo. W zawodach zorganizowanych 1 maja udziaż wzieżo 34 czżonkow
klubu. W trojboju najlepszy wynik osia gna ż Paweó Pluta. Zainteresowanie konkurencjami
s rednie, ze wzgledu na odbywaja ce sie w tym samym czasie mecze siatkowki lub piżki noznej.

W I Wielkiej Spartakiadzie Zakżadowej pomimo duzej ilos ci zgżoszen  udziaż w
poszczegolnych konkurencjach byż znikomy. A szkoda, bo kierownictwo Spartakiady liczyżo
na masowos c . Wiele cennych nagrod pozostażo. Przy mażym wysiżku i odrobinie dobrej woli
co drugi zawodnik mogż zdobyc  nagrode. Nasze kobiety zawiodży na cażym froncie Ą
widocznie nie doceniaja  znaczenia tezyzny fizycznej i nie wierza  we wżasne siżyĘ Ą
zakon czyż to pesymistycznie brzmia ce sprawozdanie J. Karwath.
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Corocznie w cażej Polsce w dniach od 26 kwietnia do 3 maja organizowano Biegi
Narodowe. Miaży one na celu ”zmobilizowanie najszerszych mas mżodziezy i dorosżych miast
i wsi dla czynnego uprawiania sportu i podniesienia kultury fizycznejĘ Ą  pisano w ”Apelu do
wszystkich sportowcow i mżodziezy pracuja cejĘ. ”Wyrazem tych osia gniec  bedzie masowe
zdobywanie norm SPO beda cych odzwierciedleniem gotowos ci do pracy i obronyĘ Ą
informowano. Przygotowania do nich zazwyczaj poprzedzano ogromn a  wrzawa
propagandowa . Nacisk psychiczny na uczestnictwo byż niemal wszechmocny. Ale i tu
obowia zyważa zasada, ktora zwykle w zyciu sie przydaje Ą  najwazniejsze to przetrzymac
i odczekac  ten zmasowany atak propagandowy. Udziaż niektorych grup mżodziezy szkolnej
i  pracuja cej byż w tym biegu przymusowy. Podobnie byżo z Marszami Jesiennymi. Te z kolei
byży organizowane ”.ku uczczeniu Bitwy pod Lenino oraz Narodzin Ludowego Wojska
PolskiegoĘ.

Trasa dla mezczyzn wynosiża 10 km, a dla kobiet Ą  5 km. ”Start i meta kożo swietlicy,
ubior dowolnyĘ Ą  napisano w kolportowanym ogżoszeniu. W 1954 roku Zasadnicza Szkoża
Chemiczna Ministerstwa Przemysżu Chemicznego w Bieruniu Starym zgżosiża udziaż osmiu
brygad marszowych. z ktorych kazda liczyża po siedmiu czżonkow. Mimo uporczywych
zachet do udziażu w tych marszach, na starcie pojawiżo sie zaledwie 115 zawodnikow, z tego
ponad 70 to uczniowie ZSCh i Liceum Ogolnoksztażca cego. ”Z powodu zlekcewazenia przez
kierownikow oddziażow startoważa zaledwie znikoma czes c  zażogiĘ Ą  odnotowano w
pisanym na gora co, po zakon czeniu marszu, sprawozdaniu. W tym, ktore przesżano do
Komitetu Zakżadowego PZPR i Komitetu Miejskiego widnieje juz zawyzona liczba 182
uczestnikow. ”Oprawa zewnetrzna marszow: trasa odpowiednio wyznaczona, na trasie napisy
i hasża. Trasa, start i meta udekorowane. Na starcie i mecie koncertoważa orkiestra zakżadowa.
Cażos c  trasy przez czas trwania obsżugiwana byża przez samochod zakżadowy, sżuzbe
sanitarna  peżniży sanitariuszki zakżadowego PCKĘ Ą  zapisano w podsumowaniu.

Zachoważo sie tez kilka dokumentow z przygotowan  i przebiegu Pierwszej Spartakiady
Zakżadowej Wytworni Chemicznej Nr 1. Trważa ona od 19 wrzesnia do 1 pa—dziernika 1954
roku. Zawody lekkoatletyczne odbyży sie juz pierwszego dnia. Bieg na 100 m mezczyzn
wygrażAlojzy Kupka w czasie 12,0 sek (minimum klasyfikacyjne dla klasy II wynosiżo 11,8
sek, a dla III Ą  12,5 sok). Nastepne miejsca zajeli: Paweó Landa, Jan Ficek, Ryszard
Kóoska i Paweó Simon. Bieg kobiet na 60 m wygraża Danuta Ks ciuczyk w czasie 9,5 sek
(minimum dla III klasy Ą 9,2 sek, a dla mżodziezowej Ą  9,8 sek). Za nia  przybiegży: Janina
Banot, Gertruda Janota, Anna Waksztyl i Elzbieta Wrobel.

”Pomimo imponuja cej liczby zgżoszen  na starcie staneżo zaledwie 15 zawodnikow, w prze-
waznej mierze czynni sportowcy koża, a reszta to najbardziej zdyscyplinowani pracownicy
oddziażu N, ktorzy przybyli na start w komplecie. Dziwnym i niezrozumiażym jest fakt, ze
50% zgżoszonych zlekcewazyżo obowia zek udziażu wypaczaja c przez to caża  uroczystos c
otwarciaĘ Ą komentoważ przebieg tych konkurencji zasmucony kierownik sekcji lek-
koatletycznej".

Skok w dal wygrażJozef Rozmus wynikiem 5,45 m (minima dla klasy III Ą  5,20 m, a dla
II Ą  6,0 m). Nastepne miejsca zajeli Paweó Landa i Jan Rozok. Bieg na 400 m wygraż
PaweóLanda w bardzo dobrym czasie 58,4 sek (minimum dla klasy mistrzowskiej Ą  54,8
sek, a dla klasy I Ą  59,5 sek). Na nastepnych miejscach przybiegli: Jan Rozok, Franciszek
Dudka, Franciszek Latusek i Jan Kaszowski.
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Pozostaż jeszcze skromny s lad po zawodach, niestety nie wiadomo kiedy
przeprowadzonych, na ktorych Gerard Benski osia gna ż dobry czas w biegu na 100 m Ą  11,8
sok, czyli tyle ile wynosiżo minimum dla II klasy. Bardzo dobry czas w biegu na 60 m
uzyskaża wowczas J. Paweóczyk Ą  8,0 sek, gdy minimum dla klasy mistrzowskiej wynosiżo
7,6 sek, a dla I Ą  8,1 sek.

Na nastepna  wielka  spartakiade trzeba byżo czekac  dos c  dżugo. 8 sierpnia 1965 roku, na
odnowionym i odbudowanym stadionie Unii spotkali sie pracownicy s la skiej chemii na
ogolnowojewodzkiej spartakiadzie sportowej. W rozgrywkach uczestniczyżo wtedy 900
zawodnikow i zawodniczek z 28 zakżadow pracy resortu chemii. Rywalizowano w
konkurencjach lekkoatletycznych, piżce noznej, siatkowce, tenisie stożowym, zawodach
strzeleckich i innych. W konkurencjach lekkoatletycznych za wodnik Unii Roman Tajstra
zaja ż pierwsze miejsce w skoku wzwyz wynikiem 175 cm, a inny zawodnik z Bierunia,
Stanisóaw Dziarmaga, byżtrzeci w rzucie kula  (10,51 m).

Podczas tejze spartakiady, w tenisie stożowym kobiet trzy pierwsze miejsca zdobyży
zawodniczki Unii Bierun  Stary: wspomniana juz Janina Pluta, Eleonora Stolarska
i Magdalena Kostyra. W grze pojedynczej mezczyzn rowniez zwyciezyż pingpongista
Bierunia Ą Wilhelm Tomala. Pierwsze miejsce zajeży takze bierun skie siatkarki.

Sekcje tenisa stożowego powożano w Unii jeszcze w pożowie lat piec dziesia tych. Przez
dżugi czas byżo o niej cicho, mimo ze uczestniczyża w rozgrywkach. Wiekszy rozgżos zdobyża
dopiero na przeżomie lat piec dziesia tych i szes c dziesia tych. Niestety Ą  na krotko. Ciepżo
wowczas o bierun skich tenisistach pisaż wzmiankowany juz wczesniej reporter ”.EchaĘ
Henryk Domagalski: ”Sekcja tenisa stożowego zrzesza az... 5 zawodnikow. Dwoch jednak to
tak zwane martwe dusze. Totez z uznaniem nalezy podkres lic  sukcesy pingpongistow Unii. W
cia gu trzech lat trojka ”muszkieterowĘ Zaprzaóka, Machura, Grabowski awansoważa z
klasy C do klasy A.

Machura ma na swym koncie rowniez sukcesy indywidualne, mianowicie zajecie
pierwszych miejsc na turniejach w Mikożowie i Czechowicach. Prawde mowia c, to nie
rozumiemy tak sżabego zainteresowania pracownikow ta  dyscyplina  Ą  dziwi sie reporter
”EchaĘ Ą  gdyz do dyspozycji stoja  dwie duze sale, a klub dysponuje dostateczna  ilos cia
sprzetuĘ.

Jeszcze kilka miesiecy wczesniej na żamach tego samego tygodnika lokalnego pisano:
”Duze sukcesy w rozgrywkach odnosi druzyna bierun ska, w skżadzie: Zaprzaóka,
Grabowski, Machura, Willer. Z dotychczasowych 5 meczow, 4 zakon czyży sie
zwyciestwem unistow i to wysokim stosunkiem 6:1 lub 6:2. Szanse awansu do klasy A s a
zupeżnie realneĘ. Kilka tygodni po—niej w tytule pytano —Co z awansem do klasy A?„.

A dalej sprawozdawca pisze: ”Rozgrywki zostaży zakon czone, dwa ostatnie mecze druzyna
wygraża. Zdaważoby sie, ze nikt nie odbierze juz unistom ciezko wywalczonego awansu.
Tymczasem jednak wżadze bielsko-bialskiego podokregu zajmuja  w tej sprawie dziwne sta-
nowisko forsuja c wyra—nie druzyne Polonu Marklowice. Przy rownej ilos ci punktow unistom
zarzuca sie gre nieprzepisowa  rakietka , tymczasem jeszcze przed tym meczem sekretarz
podokregu autorytatywnie stwierdziż, ze gra rakietka  pokryta  ga bka  jest dozwolonaĘ Ą
zakon czyżo ”EchoĘ.

Po nastepnych kilku miesia cach, w lutym i marcu 1962 roku to samo ”EchoĘ donosiżo juz
w tytule: —Pingpongis ci Unii juz na drugiej pozycji„. ”Po trzech meczach drugiej rundy
rozgrywek klasy A Unia Bierun  Stary zajmuje drugie miejsce. Najcenniejsze jest zwyciestwo
nad BKS-em Bielsko. Bielszczanie zaliczaj a  sie bowiem do czożowki klasy A.
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Bierunianie sa  niewa tpliwie najwieksza  rewelacja  rozgrywek Nie trzeba zapominac , ze
Unia jest beniaminkiem. Zespoż walczy w nastepuja cym skżadzie: Roman Machura, Adolf
Zaprzaóka, Henryk Machura i Zygmunt Grabowski. Najlepszym zawodnikiem zespożu
i trzeciej grupy klasy A jest Roman Machura, ktory na 35 spotkan  wygraż 30Ę Ą zakon czyż
redaktor.

Ton nastepnej relacji, dwa tygodnie po—niej, jest juz inny: ”Rozegrany w s rode mecz z
Kolejarzem Wodzisżaw zakon czyż sie nieoczekiwana  i przykra  porazka  Unii Ą  5:2. Najlepszy
zawodnik Roman Machura przegraż 3 mecze i to zawazyżo na kon cowym wyniku. Przyczyn
sżabej postawy nie nalezy szukac  w chwilowej niedyspozycji kolegi Machury, lecz w
konflikcie miedzy nim a Zarza dem klubu. Porazka przykra i niepotrzebnaĘ Ą  zakon czyż
dziennikarz swoja  relacje. To byża ostatnia wzmianka o istnieniu tego zespożu.

Przedstawione wycinki z lokalnego ”EchaĘ, to niestety jedyne trważe s lady po kilkuletnim
wysiżku garstki zawodnikow oddanych swojej ulubionej dyscyplinie, ktorej Unia
patronoważa. Kierownikiem sekcji w owym okresie byżAdolf Zaprzaóka.

Mecze rozgrywano na duzej sali w Domu Zbornym. Tam tez odbyważy sie treningi.
Zawodnicy grali pocza tkowo szwedzkimi rakietkami pokrytymi gum a , a po—niej ga bka .
Wżasnie wtedy ten rodzaj ”nawierzchniĘ zaczynaż robic  swoja  swiatowa  kariere.

Sekcja szachowa swoimi pocza tkami siega jeszcze lat miedzywojennych, a jej czożowymi
zawodnikami byli Karol i Henryk Dóugoniowie, Walenty Wilk, Paweó Willer, Walenty
Goj, Wiktor Latocha, Karol Karwat, Jan Wilk, Franciszek Nyga, Jozef Kucz, Jerzy
Karwath, Jan Rudzki, Jozef Piontek, Jozef Ziegler oraz Ludwik Czarnynoga.

Sekcja ta dziażaża przy kon cu lat trzydziestych przy Zwia zku Rezerwistow. Po wojnie, juz
przy klubie jej organizatorami byli: Henryk Tajstra, Ludwik Ficek oraz Stefan Jaworski.
”Tak jak to w sporcie bywa, po wspaniażym pocza tku nasta piż regres i tylko dzieki
niezmiernie ofiarnej pracy jej wieloletniego zawodnika, a potem kierownika Henryka
Dobielin skiego nie doszżo do jej likwidacjiĘ Ą  zapisano w referacie wygżoszonym podczas
obchodow 60-lecia klubu. Dopiero oparcie pracy sekcji na wspożpracy z mżodzieza  szkolna
pozwoliżo przeżamac  trudnos ci kadrowe. Byżo w tym bardzo wiele zasżug zawodnika, trenera
i wychowawcy wielu rocznikow szachistow, mgr. Jozefa Kalety nauczyciela historii w
bierun skim Liceum Ogolnoksztażca cym. Przez wiele lat sekcja ta wystepoważa w klasie A.
Uchodzi ona za jedna  z najstarszych w wojewodztwie katowickim. Honoru Unii w latach
ubiegżych bronili: Marceli Czarnynoga, Jerzy Ja drzejczyk, Bernard Anderwald, Henryk
Drob, Jan Lubecki, Wiesóaw Wroblewski, Henryk Stisz, Stanisóaw Krawczyk, Stanisóaw
Bratek, Jozef Wrobel, Karol Wojcik, Danuta Drob, Maógorzata Wilk i Joanna
Imiolczyk.

Na pocza tku lat osiemdziesia tych sekcja szachowa skupiaża w swoich szeregach 56
zawodnikow i prowadziża dwie druzyny Ą  pierwsza  w klasie okregowej i druga  w klasie A.
W tymze okresie 5 zawodnikow posiadażo pierwsza  kategorie. Bronia cy barw Unii
J. S mieszek zostaż mistrzem Mikożowa. a Z. Tomaszewski wicemistrzem Tychow.

W 1986 roku pierwsza druzyna uczestniczyża w rozgrywkach klasy A, a druga w klasie C
i obydwie druzyny plasoważy sie w s rodku tabeli. Obecnie druzyna seniorow wystepuje w
klasie B, a jej dżugoletnimi czynnymi zawodnikami s a : Zygmunt Tomaszewski, Jozef
Wrobel oraz Kazimierz Stryjski. Kierownikiem sekcji jest inz. Bernard Blacha.
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W pożowie lat siedemdziesia tych przy klubie Unia istniaża takze sekcja piżki recznej
trenowana przez inz. Henryka Okuniewskiego. Ten kilkunastoosobowy zespoż
szczypiornistow to wyża cznie uczniowie starszych klas bierun skiego Liceum
Ogolnoksztażca cego Ą  wychowankowie mgr. Mariana Lacha, nauczyciela wychowania
fizycznego. Ich najwiekszym sukcesem byżo zdobycie tytużu wicemistrza Sla ska juniorow.

Od pieciu lat organizowane sa  tak zwane ”Biegi Ujkow Bierun skichĘ, ktorym juz dwa lata
patronuje Unia. Trasa tego biegu przeżajowego liczy 10 km i prowadzi z boiska Unii do
boiska dawnego Kolejarza Nowy Bierun  i powrot na boisko przy ulicy Chemikow przez
Bijasowice, Kopan , Jajosty i Cheżmeczki.

W latach 1965Ą 1968 przy Unii Bierun  Stary istniaża tez sekcja podnoszenia ciezarow.
Zaczeżo sie od kulturystyki... i Mieczysóawa Szyszki, ktorego przygarna ż pod dach owczesny
kierownik Domu Kultury przy ERG-u, Bronisżaw Paja k. Wnet tez wtedy zebraża sie wieksza
grupa chetnych pragna cych mocowac  sie z ciezarami Ą  hantlami i sztangami, ufundowanymi
przez Rade Zakżadowa  ERG-u. Pocza tkowo treningi odbyważy sie w piwnicach ZDK, potem
na gżownej scenie i pod nia , wreszcie w szatni piżkarzy i w barakach przyfabrycznych. Oprocz
inicjatora do sekcji nalezeli: Stanisóaw Ż ysko, Jan Michalski, Andrzej Kocurek, Zygfryd
Czempas, Roman Michalczyk, Waldemar Jagoda, Stanisóaw Dziarmaga i Florian Kulka.

Pierwszy oficjalny wystep bierun skich ciezarowcow to udziaż w powiatowych
mistrzostwach LZS-ow, jakie odbyży sie w Urbanowicach.

Sekcja rozpadża sie z przyczyn podobnych do tych, ktore przesa dziży o losie sekcji
siatkowki: zmiany stanu cywilnego. Tu doszża jeszcze sżuzba wojskowa i... budowa wżasnych
domow. Ci, u ktorych pasja byża najsilniejsza Ą Lysko i Kulka Ą  probowali jeszcze swoich
siż, juz pod okiem szkoleniowcow, w szopienickim HKS-ie. Byż to spo—niony odzew na proby
werbunku mżodych bieruniakow przedsiewziete jeszcze w 1956 roku przez mistrza Polski,
zawodnika tegoz HKS-u, Biażasa.

DWUDZIESTOLETNI PUPIL JAROMINA

Ta  dyscyplina , ktora bierun skiej Unii przyniosża szczegolnie wiele splendoru w ostatnim
dwudziestoleciu byża kometka czyli badminton. Stażo sie to za sprawa  kilku nowobierunian,
ktorzy w 1968 roku powożali do zycia te sekcje. Byli to: Norbert i Eugeniusz Jarominowie,
Henryk Skupien i Ryszard Bibrzycki. Z tej doborowej czworki inicjatorow wierny
badmintonowi pozostaż jeszcze tylko Eugeniusz Jaromin, ktory od samego pocza tku kieruje
sekcja  badmintona.

Pocza tkow aktywnos ci tej sekcji nalezażoby szukac  nieco wczesniej, na podworku
Bibrzyckiego przy ulicy Korfantego w Nowym Bieruniu, gdzie Eugeniusz Jaromin po raz
pierwszy zawiesiż wżasnorecznie zrobiona  siatke, a Norbert Jaromin rozegraż swoj pierwszy
mecz z Bibrzyckim. Tylko oni dwaj bowiem byli wtedy wżas cicielami rakietek. W 1968 roku,
ta grupa przyjacioż zostaża przyjeta do ogniska TKKF-u dziażaja cego przy Zakżadach
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Chemicznych w Bieruniu Starym. ”Od tego czasu nastepuje szybki rozwoj sekcji pod
wzgledem ilos ci czżonkow i sprzetu Ą  zanotoważ Eugeniusz Jaromin na pierwszych
stronach kroniki skrupulatnie prowadzonej przez niego w latach 1969Ą 1977. Poprawiży sie
tez warunki treningowe, a duza  pomoc okazaża w tym Rada Zakżadowa i jej przewodnicza cy
F. KuliberdaĘ.

W tym samym czasie gdy kometka w Bieruniu zaczynaża swoj marsz ku sżawie, w Anglii
uprawiano ja  juz w 2800 klubach, w RFN-ie w 1084, w Indonezji w 2500, w Danii w 510, a w
Irlandii w 350. W Zwia zku Radzieckim federacja zrzeszaja ca badmintonistow liczyża juz
wtedy ponad 400 tysiecy czżonkow.

Pierwszym znacza cym osia gnieciem bierun skich zawodnikow byżo zajecie drugiego
miejsca w grze podwojnej przez pare N. Jaromin i H. Skupien w zawodach o Puchar ZG
TKKF. Nastepny sukces, to drugie miejsce H. Skupienia i trzecie E. Jaromina w
V Wojewodzkich Igrzyskach Sportu Masowego zorganizowanych przez Zarz a d Okregowy
Zwia zku Zawodowego Chemikow w Katowicach we wrzesniu 1969 roku.

Z dniem 1 stycznia sekcja zostaża przyża czona do KS Unia Bierun  Stary. Treningi
odbyważy sie na salach gimnastycznych szkoż podstawowych Bierunia Nowego i Starego.
Wazniejsze sukcesy w tym roku to:
pierwsze miejsce H. Skupienia i drugie E. Jaromina w Turnieju o Puchar Tygodnia Kultury
Fizycznej. Nastepnie pierwsze miejsce w grze pojedynczej H. Skupienia, drugie
N. Jaromina i trzecie E. Jaromina w Turnieju o Puchar ZG TKKF (w grupie mezczyzn do
30 lat), oraz pierwsze miejsce pary N. Jaromin ź  E. Jaromin, a drugie pary Ą H. Skupien
Ą R. Bibrzycki w tymze turnieju. W grze pojedynczej mezczyzn powyzej 30 lat pierwszy
byż inny reprezentant Unii B. Bering, natomiast w grze mieszanej trzecie miejsce zajeża para
K. Olczek Ą H. Skupien . Zespoż bierun ski zdobyż rowniez wtedy tytużowy puchar.
W ”EchuĘ, ”SporcieĘ, ”WieczorzeĘ i ”Trybunie RobotniczejĘ pojawia sie caża seria notatek
i sprawozdan  z zawodow, w ktorych uczestnicza  unis ci.

Po tak wielu znacza cych sukcesach, a wspomniano tylko o niektorych, zarza d klubu bez
ocia gania sie wyasygnoważ znaczna  kwote na zakup rakietek, lotek, oweroli, koszulek, toreb
i butow sportowych. Nie brakoważo tez pieniedzy na wynajmowanie mikrobusu i pokrywanie
kosztow delegacji.

W 1971 roku, z okazji 100-lecia Zakżadow Chemicznych zorganizowano turniej, w ktorym
druzyna bierun ska wyprzedziża silne zespoży:
Chemika Oswiecim, FUT Orzesze oraz Elektro Ó aziska.

W czerwcu przechodzi do Bierunia dobra zawodniczka żaziskiego klubu Dorota
Szmajduch. Wnet tez zajmuje pierwsze miejsce w grze pojedyn czej kobiet we wspomnianej
juz wczesniej Wojewodzkiej Spartakiadzie Sportu Masowego, a przeprowadzonej w Bieruniu
Starym. Drugie miejsce zajmuje bierunianka Elzbieta Trojanowska. W grze pojedyn czej
mezczyzn rowniez gora  sa  zawodnicy Unii: Skupien zajmuje pierwsze miejsce, a Norbert
i Eugeniusz Jarominowie drugie i trzecie. We wrzesniu tego roku zespoż wyjechaż na turniej
do Zielonej Gory, gdzie para N. Jaromin ź  H. Skupien zajeża trzecie miejsce w grze
podwojnej.

Byż to pierwszy wystep sekcji badmintona na arenie ogolnopolskiej. Wtedy tez
dostrzezono roznice, jakie dziela  sprzet unistow od tego, ktorym grali przeciwnicy Ą
niemieckie rakietki Alfa Super, Shlesingery oraz angielskie Dunlopy. Tam nawi a zano
pierwsze kontakty z druzyna  z NRD Ą  obiecano udziaż w sparingach i mozliwos c  zakupu
nacia gow i rakiet.
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—Unia Bierun  Stary mistrzem S la ska w kometce„ Ą  zatytużoważo ”EchoĘ swoja  relacje
z Turnieju Wojewodzkiego o Puchar ZG TKKF, rozegranego w Piotrowickiej Fabryce
Maszyn w dniach 6Ą 7. listopada 1971 roku. Wyniki mowia  same za siebie Ą  sukces
bierun skich zawodnikow byż bezapelacyjny. W grze pojedynczej kobiet D. Szmajduch zajeża
pierwsze miejsce, a E. Trojanowska trzecie. W grze pojedynczej mezczyzn
N. Jaromin jest pierwszy, za nim Eugeniusz, a na czwartym miejscu jest H. Skupien . W
pierwszej dziesia tce znale—li sie jeszcze R. Bibrzycki I Adam Jaromin. W grze mieszanej D.
Szmajduch wspolnie z H. Skupieniem zajeli pierwsze miejsce, a duet
E. Trojanowska Ą N. Jaromin Ą  drugie. W grze podwojnej mezczyzn pierwsza byża para
N. Jaromin Ą E. Jaromin, a druga Ą  para H. Skupien Ą R. Bibrzycki.

Unia zdobyża tez druzynowe zwyciestwo i puchar. W rywalizacji uczestniczyżo 32
zawodnikow i 16 zawodniczek.

Na odbytych w listopadzie 1971 roku mistrzostwach Polski w Mielcu, duet N. Jaromin Ą
E. Jaromin zaja ż trzecia  pozycje, co byżo wowczas znacznym osia gnieciem, gdy uwzgledni sie
jak krotki byż staz unistow na arenie ogolnopolskiej. Debel z Bierunia powszechnie uznano za
”czarnego koniaĘ turnieju.

Mozna by jeszcze dżugo relacjonowac  wystepy doborowej druzyny badmintonistow z
pierwszych lat istnienia tej sekcji. Wspomnimy wiec tylko o najwiekszych sukcesach.

W 1972 roku, rownie bezapelacyjnie jak rok wczesniej, zespoż wygrywa nieoficjalne
mistrzostwa Sla ska i awansuje do II ligi. Najwazniejszymi sukcesami indywidualnymi sa :
drugie miejsce E. Trojanowskiej i trzecie A. Jaromina w ogolnopolskim turnieju juniorow.

—Bierun ski badminton robi kariere„, —W kometce najlepsza Unia„, —Reprezentanci Unii
poza konkurencja „, —Badmintonis ci Bierunia Starego w czoóowce krajowej„ Ą
tytużowano sprawozdania ze spotkan , w ktorych uczestniczyli zawodnicy z Bierunia.

Pojawiaja  sie nowi utalentowani, mżodzi zawodnicy. Wnet staja  sie godnymi nastepcami
pionierow bierun skiej kometki. Sa  to: Brunon Rduch, Tomasz Kisielewski, Gabriel
Kubiaczyk. W 1975 roku czyli 50 lat od zażozenia KS Bierun  StaryĄ 25 zespoż awansuje do I
ligi. Rok po—niej juniorzy Unii zostaja  mistrzami Polski. We wrocżawskiej hali AWF-u
druzyna wysta piża w skżadzie: G. Kubiaczyk, I. Nabiaóek, B. Rduch, N. Wegrzyn,
G. Póoszczyca. Zwycieski zespoż pokonaż druzyne Radmoru Gdynia 3 :1, Rakiete Ó od— 3 : 0
i Cracovie Krakow 3 : 0. Ten sukces zawodnicy Unii powtorzyli rowniez w nastepnym roku

w Bydgoszczy.

W pierwszoligowym zespole wystepuje junior Brunon Rduch, ktory w latach 1979
i 1981 zdobedzie tytuży indywidualnego mistrza Polski. Juz zreszta  w 1975 roku wywalczyż
on tytuż mistrza Polski w grupie wiekowej do 15 lat oraz tytuż wicemistrza w grupie do 17 lat.

Jest on wowczas bez wa tpienia najlepszym zawodnikiem w kraju, reprezentuje barwy
Polski w wielu meczach miedzynarodowych, bierze udziaż w licznych turniejach z udziażem
czożowki europejskiego badmintona. Niestety przykra kontuzja s ciegna Achillesa wstrzymaża
na rok jego ped do kolejnego tytużu mistrzowskiego. Doskonaże warunki fizyczne, ambicja
i upor w da zeniu do odzyskania utraconej przez kontuzje formy sprawiaja , ze w 1983 roku
zostaje wicemistrzem Polski seniorow i powraca do kadry narodowej. Odniosż kolejny duzy
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sukces. Byż to efekt racjonalnego zża czenia talentu, pracy, trybu zycia, koncentracji
psychicznej i wspożdziażania z innymi. ”Cokolwiek dobrego by jeszcze napisa c  o tym
zawodniku bedzie to cia gle mażo zeby oddac  w peżni walory tego sportowcaĘ Ą  powie o nim
E. Jaromin.

W latach 1975Ą l 985 zespoż badmintonistow Unii, obok Technika Gżubczyce i AZS-u
Wrocżaw, zaliczany byż do czożowych druzyn pierwszoligowych. W 1983 roku druzyna
spadża jednak do II ligi, by po roku do niej powrocic . Jeszcze do niedawna w zespole tym
wystepowali: Norbert Wegrzyn, Jerzy Gwoćdć, Karol i Piotr Rduchowie, Iwona
Nabiaóek, Karolina Pia tek i Piotr Czekaó. Kazdy z tej grupy zawodnikow ma na swoim
koncie przynajmniej jeden wartos ciowy sukces.

Wysoki poziom bierun skich zawodnikow sprawiż, ze wielu z nich brażo udziaż w
turniejach organizowanych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Czechos żowacji,
Zwia zku Radzieckim, Wegrzech, Austrii, Szwajcarii i Chinach.

Ojcem chrzestnym tych znacza cych sukcesow jest Eugeniusz Jaromin, zawodnik,
dziażacz sportowy, a po ukon czeniu w 1972 roku kursu instruktorskiego zorganizowanego
przez AWF Wrocżaw Ą  rowniez trener i sedzia. W latach 1975Ą 1977 byż trenerem kadry
narodowej, a zarazem Przewodnicza cym Wydziażu Gier i Dyscypliny Polskiego Zwia zku
Badmintona. W latach 1972Ą 1973 byż autorem wielu artykużow popularyzuja cych jego
ukochana  kometke. Drukowano je w ”SporcieĘ, ”WieczorzeĘ i ”EchuĘ. Gdy zaja ż sie
wyża cznie dziażalnos cia  organizacyjna  i sedziowska , szkoleniem zajmowali sie bracia: Karol,
Brunon i Piotr Rduchowie. Po nich Paweó Sowa, Arlena Piekorz i Wojciech Jarnot.

Obecnie zespoż liczy 38 zawodnikow, w tym 28 mżodzikow, 6 juniorow i 4 seniorow.
Ws rod tych ostatnich: W. Jarnot, A. Piekorz i Iwona Czaja. Treningi odbywaja  sie w
szkożach w Starym i Nowym Bieruniu. Druzyna wystepuje w II lidze i aktualnie zajmuje
czwarte miejsce.

W latach 1987Ą 1990 nasta piż masowy wyjazd bierun skich badmintonistow do RFN-u, co
wpżyneżo na widoczne obnizenie poziomu sportowego zespożu. W ligowych zespożach
niemieckich graja  tacy wychowankowie klubu jak: Brunon Rduch, Iwona Nabiaóek-Rduch,
Piotr Rduch, Piotr Czekaó (byli czżonkowie kadry narodowej), Paweó Sowa, Grzegorz
Kula i Jerzy Gwoćdć (zawodnicy pierwszoligowej Unii).

Obecnie, gżownym celem jaki postawili przed soba  trenuja cy mżodziez Eugeniusz
Jaromin i Arlena Piekorz, to osia gniecie podobnych wynikow jak te, ktore przynosiży tyle
chluby klubowi.

W 1990 raku upżywa 65 lat od zażozenia klubu sportowego w Bieruniu Starym. Dobrze
jest, jes li jubileusz sprzyja zastanowieniu sie nad przeszżos cia . Dobrze jest, jes li przy okazji
rocznicy pielgrzymuje sie duchowo ku wydarzeniom —rodżowym, takim Ą  jak pisze H.
Bortnowska Ą  z ktorych mozna dzis  czerpac  siże, inspiracje i poczucie powinnos ci. Takich
chwil w bierun skim sporcie byżo wiele. Oddane do ra k Czytelnika opracowanie, mniej lub
bardziej udolnie starażo sie je usystematyzowac  i przypomniec . āle jest, gdy rocznica sżuzy
celebrowaniu wżasnej lub przywżaszczonej wielkos ci. āle jest, gdy staje sie dziażaniem
zastepczym.
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āle jest, gdy zamiast kreowania sportowego sukcesu tylko wspomina sie przeszżos c
i ”ogżasza dziedzicem tego, o co na co dzien  przestano dbac Ę.

Sa  podstawy by wierzyc , ze przewidziane na zakon czenie kolejnego sezonu sportowego
skromne obchody pożokra gżej rocznicy beda  wspomniana  duchowa  pielgrzymka  po wzory
pracy, ambicji i woli walki o sukces.

Na jej czele pojawi sie po raz pierwszy sztandar unijnego klubu, o ktorego posiadaniu
marzyżo kilka pokolen  dziażaczy i zawodnikow. Gdy w pożowie czerwca 1975 roku
uroczys cie swietowano, w obecnos ci wielu oficjeli, 50-lecie unijnego klubu, marzenie o
sztandarze byżo jeszcze odlegże. Skon czyżo sie na pierwszych wpżatach na ten cel. Pozostaży
s lady po dobrodziejach klubu Ą  tablica z emblematami, przypominaja cymi ryngrafy,
upamietniaja cymi ich ofiarnos c . Obok nazw wielu klubow: ROW Rybnik, Olimpia Piekary,
BKS Bielsko-Biaża, Unia Ruda Sla ska, Gornik Siemianowice, Sparta Katowice, Ogrodnik
Tychy, Szombierki Bytom, Gornik Piaski, Fortuna Wyry, Pogon  Imielin, Unia Krupski Mżyn
i innych, widnieja  nazwy instytucji: Urza d Powiatowy w Tychach, Naczelnik Miasta I Gminy
Bierun , POP PZPR przy ZTS ERG oraz nazwiska prywatnych fundatorow: Karol Kulas,
ks. praóat Jan Trocha, Karol, Henryk i Wilhelm Dóugoniowie, Wóadysóaw Cwynar,
Izydor Kalka, Marek Pawlak, dr Agnieszka Appelt i p. Michaóek Ą  zawodnik z
pierwszego skżadu klubu bierun skiego, tego z 1925 roku.
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