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 Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Jest to okres, który sprzyja podsumowaniom i analizom, ale też decyzjom mającym 
umożliwić realizację celów. Nie inaczej wygląda to w Ruchu Radzionków. Przychodzi czas aby podsumować rok 2016 i zastanowić się 
nad tym co było dobre a co złe, co udało się zrealizować i osiągnąć, a czego nie.  W oparciu o tą wiedzę trzeba podjąć wiele istotnych decyzji  
i jednocześnie zaplanować kolejny rok.

 Pod względem sportowym na pewno nie był to wymarzony rok. Zarówno piłkarska wiosna poprzedniego sezonu, jak i jesień bieżą-
cego nie spełniła naszych oczekiwań. Zmieniliśmy trochę profil drużyny i postawiliśmy w dużej części na młodzież. Ma to swoje plusy, jak i minusy. 
Chcemy jednak tą drogą podążać, bo nie o to chodzi, by zaraz wszystko zmienić gdy początkowy efekt jest niesatysfakcjonujący. Do tego wszystkiego 
dochodzi czynnik nieprzewidywalności, gdyż w piłce wyniku nie da się zaplanować, ale dzięki temu piłka nożna jest tak emocjonująca i uwielbiana. 
 
 W zakresie finansowym rok 2016, był rokiem dobrym. Udało nam się wywiązać ze wszystkich zaciągniętych zobowiązań, zrealizować 
kilka inwestycji, a przy okazji cały czas realizować porozumienia związane ze spłatą zadłużenia. Pozyskaliśmy wiele nowych firm do współpracy, 
chociażby w ramach Klubu Złoty Cider oraz podjęliśmy wiele inicjatyw, które pomagają nam budować budżet i planować wydatki.

 W sferze organizacyjnej kończący się rok był bardzo udany. Cele, które sobie założyliśmy w większości zostały zrealizowane i przez 
to możemy uważać, że w tym zakresie jesteśmy dwie ligi wyżej. Nie sposób nawet w kilku słowach wymienić to wszystko co w 2016 roku zostało 
zrobione na płaszczyźnie organizacyjnej klubu. Jestem przekonany, że będzie to procentować w najbliższych latach.

 Klubowy marketing w roku 2016 został  utrzymany na wysokim poziomie. Pod tym względem nie mamy się czego wstydzić nawet  
porównanując się z klubami I czy II ligi wypadamy bardzo dobrze. Spora liczba zaplanowanych projektów i działań, została zrealizowana i zakończo-
na sukcesem.

 Przed nami kolejny rok i nowe wyzwania. Jako że działalność klubu powinna opierać się na czterech sektorach działalności (organi-
zacyjnej, finansowej, sportowej i marketingowej), to we wszystkich tych aspektach będziemy się starali wprowadzić nowe działania, które pozwolą 
nam zmienić poziom na jeszcze wyższy.

 Koniec roku to też czas podziękowań i apeli. Dlatego z tego miejsca pragnę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy 
w roku 2016 nie zapomnieli o Ruchu Radzionków. Tym, którzy w miarę swoich możliwości pomagali Klubowi w przeróżny sposób. To dzięki Wam 
mamy możliwość funkcjonować w odpowiedni sposób i planować przyszłość. Dziękuję Panu Burmistrzowi Gabrielowi Toborowi, Radnym Miejskim 
 i całemu Urzędowi Miasta Radzionków. Dziękuję Prezesowi Henrykowi Dolewce i firmie PEC Bytom. Dziękuje Wam wszystkim, którzy tworzycie 
Klub Złoty Cider. Dziękuję tym, którzy po raz kolejny odpowiedzieli na nasz apel i zamieścili reklamę swojej firmy na klubowym  kalendarzu ścien-
nym. Dziękuję każdemu, kto w jakikolwiek sposób przysłużył się w tym roku Ruchowi Radzionków. Dziękuję kibicom, którzy wspierają drużynę 
swoją obecnością i zaangażowaniem. To dla Was gramy i dla Was to wszystko robimy. DZIĘKUJĘ WAM WSZYSTKIM PO STOKROĆ. 

 Mój apel. Pomagajcie Ruchowi na tyle, na ile potraficie. Wspólnymi siłami doprowadźmy nasz Klub do fantastycznego jubileuszu 
100-lecia, który zbliża się szybkimi krokami. Wspierajcie Ruch swoją obecnością, swoim dopingiem, swoim dobrym słowem, zaangażowaniem czasu 
wolnego i własnych środków finansowych, a my obiecujemy, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, abyście mieli z tego satysfakcję i byli dumni  
z Ruchu Radzionków. Pamiętajcie jednak, że tego wsparcia Klub potrzebuje nie tylko w chwilach sławy, ale czasem też, a może właśnie szczególnie 
w trudnych chwilach, które pewnie jeszcze nie raz będą nam towarzyszyć. PREZES RUCHU RADZIONKÓW

MARCIN WĄSIAK

Czas podsumowań
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  Podczas meczu derbowego z Szom-
bierkami Bytom odniosłeś kontuzję, która  
z trybun wyglądała na bardzo poważną.  
Późniejsza diagnoza mówiła o tym, że na 
boisku zobaczymy Cię dopiero wiosną. Co się 
zatem wydarzyło, że zdążyłeś wrócić na trzy 
ostatnie mecze rundy jesiennej?

- Rzeczywiście, wyglądało to bardzo źle, i by-
łem przygotowany na to, że rundę jesienną 
mam z głowy. Jednak w trakcie leczenia wpad-
liśmy na pewien pomysł, by skorzystać z urzą-
dzenia Exogen, które miało przyspieszyć gojenie 
złamanej kości. I rzeczywiście w miesiąc, praca 
z tym urządzeniem doprowadziła do dziewięć-
dziesięciu procent jej zagojenia, a to mi pozwoli-
ło dużo szybciej niż się spodziewałem rozpocząć 
rehabilitację. Byłem cały czas wspierany przez 
kibiców, działaczy klubu, trenerów, zawodników. 
Grałem wcześniej w kilku klubach w Polsce,  
w kilku za granicą, i nigdzie dotąd nie spotkałem 
tak wdzięcznych ludzi, jak tutaj w Ruchu Ra-
dzionków!

  Po jedynym z meczów drużyna ustawiła 
się dla Ciebie do specjalnego zdjęcia, któ-
re potem znalazło bardzo wielu odbiorców  
w internecie i odbiło się tam dość szerokim 
echem. Ale to wsparcie było o wiele większe.

- Tak. Gdy na pogotowiu dowiedziałem się, 
że to złamanie, byłem załamany, zdruzgo-
tany, w kompletnej rozsypce. Na następnym 
meczu drużyna wykonała to zdjęcie i od razu 
rozdzwoniły się telefony od trenerów, kolegów  
z drużyny i od zarządu klubu. Gdy tylko pojawia-
łem się na meczach na stadionie czułem wielkie 
wsparcie kibiców. To wszystko bardzo podno-
siło mnie na duchu i dodawało sił, by jeszcze 
mocniej walczyć o powrót na boisko. To co się 
działo było dla mnie wielkim zaskoczeniem,  
w końcu jestem tutaj krótko, i nic jeszcze takiego 
na boisku nie zrobiłem, by dać się zapamiętać. 
Wracam teraz z ogromną motywacją, by dobrą 

grą wszystkim się 
odwdzięczyć za to, 
co dla mnie zrobili. 

  Jak czułeś się 
oglądając mecze 
z perspektywy 
trybun, nie mo-
gąc pojawić się na 
murawie?

- To naprawdę  
o wiele większy stres 
niż na boisku! To jest 
straszne, gdy ciągnie cię 
na murawę, a nie możesz 
pomóc. Ta niemoc, ta bez-
radność, szczególnie, gdy się wi-
dzi, że drużynie nie idzie, po prostu 
rozrywa od środka. To była dla mnie 
naprawdę katorga. Cieszę się bardzo, że już 
wróciłem na boisko, i że ten okres już za mną.

  Czujesz się w pełni gotowy do gry, czy 
jeszcze ogranicza Cię jakaś blokada?

- Można powiedzieć, że jestem już gotowy 
na sto procent. Choć wiem, że forma daleka 
od ideału, a na pewno dużo słabsza niż na 
początku sezonu, gdy byłem w grze. W końcu 
przez około półtora miesiąca byłem całkowi-
cie wyautowany. Widzę, że brakuje mi trochę 
w motoryce, że fizycznie sporo straciłem, ale 
staram się w treningach to wszystko nadrobić 
jak najszybciej, a podczas meczów te braki 
uzupełniać ambicją.

  Wspomniałeś o swojej grze za granicą. 
Jak to się stało, że w 2006 roku jako mło-
dy chłopak z grającego w lidze okręgowej 
Gwarka Ornontowice trafiłeś na prawie 
sześć lat na Cypr?

- Wszystko rozpoczęło się dzięki śp. Henry-
kowi Bałuszyńskiemu, akurat w najlepszym 
okresie dla Gwarka Ornontowice. Bałuszyński 
zaczynał wtedy swoją drogę w roli grającego 

t r e -
nera i od 
początku stawiał na młodzież z klubu. 
Razem z kolegą z drużyny juniorskiej wyróż-
nialiśmy się na tyle, że byliśmy powoływani do 
pierwszej drużyny, w której szansę gry dosta-
wał tylko jeden z nas, uchodzący za lepszego. 
A byłem to ja. Od początku zresztą czułem 
się faworyzowany przez Bałuszyńskiego, co 
wyrażało się też tym, że byłem promowany 
przez niego na licznych testach, gdzie jed-
nak szczęście nie uśmiechało się do mnie. 
Próbowaliśmy również w Niemczech, ale 
sprawa upadła z powodu bariery językowej. 
Aż w pewnym momencie zaproponował mi 
abym wyleciał na Cypr. Długo się nie zasta-
nawiałem, kupiłem bilet w jedną stronę. Tam 
na miejscu czekał na mnie bliski znajomy 
Bałuszyńskiego, który pracował jako fizjo-
terapeuta w jednym z miejscowych klubów. 

Wracam by odwdzięczyć się
za okazane mi wsparcie
Rozmowa z Tomaszem Leszczyńskim
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I właśnie pod jego okiem przygotowywałem 
się na testy do drugoligowego Derýnia. Co cie-
kawe pierwszy sparing zagraliśmy przeciwko 

Frénaros, w barwach którego grał Marcin 
Dziewulski, i którego właśnie tam poznałem. 
Wypadłem w tym sparingu na tyle dobrze, że 
na drugi dzień podpisałem kontrakt. 

  Jak wyglądało życie i gra na Cyprze?
- Po prostu bajka. Zacząć należałoby od 

tego, że jest tam bardzo ciepło, nawet zimą. 
Ale jeśli ktoś myśli, że piłkarz na Cyprze ma 
cudowne życie, że tylko słońce i plaża, to jest 
w błędzie. W jednym klubie zakazywali nam 
zupełnie korzystać z tych uroków, w drugim 
zaś wręcz zalecali. Treningi odbywały się 
wczesnym rankiem, nawet o godzinie 4:00, 
póki słońce jeszcze nie wschodziło, lub wie-
czorem kiedy temperatura znacznie opadała, 
czyli nie wcześniej niż o 20:00. Dla grających 
tam obcokrajowców początki były ciężkie. 
Jednak porównując życie w Polsce i na Cy-
prze to dwa różne światy. Wyścig narzekają-
cych i marudnych ludzi zmienił się tam w to-
talnie beztroskie życie. Tamtejsi ludzie sprawy 
i problemy zostawiali na tak zwane jutro,  
a odkładając wszystko na później, zapominali 
o tym. I nie można było nic załatwić. Z począt-
ku było to denerwujące, ale później sam się 

tym zaraziłem, i muszę przyznać, że do dziś 
do niektórych spraw zdarza mi się podchodzić  
w cypryjski sposób.

  Kiedy wróciłeś do Polski, do macierzy-
stego Gwarka Ornontowice, przez kilka se-
zonów pracowałeś tam pod wodzą trenera 
Damiana Galei. Znajo-
mość z trenerem była 
ważnym argumen-
tem, żeby przejść do 
Ruchu Radzionków 
latem tego roku?

- Powrót do Pol-
ski był ciężki. Ludzie,  
a zwłaszcza ci, na któ-
rych wydawało mi 
się, że mogę liczyć, 
zawiedli mnie. Poka-
zali mi jak naprawdę 
tutaj jest. Próbowa-
łem jeszcze gdzieś 
pograć wyżej, ale gdy 
zdecydowaliśmy się z żoną na założenie 
rodzinny, to postanowiłem się ustabilizo-
wać w macierzystym Gwarku i łączyć grę  
z pracą zarobkową. Po pół roku gry w Or-
nontowicach, z początkiem rundy wiosennej 
zmienił się trener, którym został właśnie 

„tata” Damian Galeja. Przeżyliśmy napraw-
dę dużo, a nasza współpraca wyglądała cały 
czas bardzo dobrze. Niektóre kluby z wyższej 
ligi kusiły mnie do siebie, ale w moim Gwar-
ku pod wodzą trenera Galei było mi świet-
nie. W pewnym momencie jednak z zarzą-
dem nie widzieliśmy już możliwości dalszej 
współpracy i rozstaliśmy się. Wtedy dobrze 
znany tu w Radzionkowie, LKS Bełk wygrał 
rywalizację o mnie z Polonią Łaziska Górne, 
do której dołączyłem po jesiennej rundzie. 
W obu klubach narobiłem sobie niestety ra-
czej wrogów niż kolegów. W Bełku ze stro-
ny szatni, a w Polonii byłem skonfliktowany  
z zarządem. Dlatego gra w tych dwóch klubach 
trwała tak krótko. Po epizodzie w Łaziskach 
Górnych udało się mi sfinalizować transfer 
do Ruchu. Główny wpływ na moją decyzję  
o spróbowaniu tutaj swoich sił miał oczywi-
ście trener Galeja, ale też ważna była moja 
znajomość z Marcinem Dziewulskim. Obaj 
panowie zresztą już w styczniu namawiali 
mnie abym został zawodnikiem Ruchu. Choć  
w Radzionkowie jestem krótko, to czuję się 
tutaj bardzo szczęśliwy i doceniany, zupełnie 
inaczej niż w moich dwóch poprzednich klu-
bach. Bardzo pozytywnie Ruch Radzionków 

mnie zaskoczył tym, że jest to tak tradycyj-
ny śląski klub otoczony wspaniałymi ludźmi  
w szatni, w zarządzie, w sztabie szkolenio-
wym, ale także opiekujących się stadionem, 
jak również wśród kibiców.
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 Jak wspominają Panowie swoje 
początki w Ruchu Radzionków?
    - Andrzej Urbańczyk: Do Ruchu 
Radzionków trafiłem od razu po 
skończeniu wieku juniora z Gwar-
ka Zabrze. Ówczesny trener Ruchu, 
pan Jan Żurek, zwerbował mnie do 
tego klubu, w którym - jak się po-
tem okazało - spędziłem większość 
mojej piłkarskiej kariery. W począt-
kowym okresie w Radzionkowie 
w zasadzie tylko trenowałem 
z pierwszą drużyną, a grałem wy-
łącznie w rezerwach. Gdy przycho-
dziłem do Ruchu występował on 
w trzeciej lidze, po dwóch latach 
awansowaliśmy do drugiej ligi.
  - Tomasz Fornalik: I wtedy ja 
dołączyłem do Ruchu Radzion-
ków. Jako beniaminek drugiej ligi 
rozegraliśmy bardzo udany sezon, 
w którym pewnie utrzymaliśmy się 
w lidze, a który rozbudził w nas na-
dzieje, że w przyszłym sezonie bę-
dzie można powalczyć o coś więcej, 
wręcz czuliśmy, że możemy włączyć 
się do gry o awans do pierwszej ligi, 
czyli obecnej Ekstraklasy. Wtedy 
zaczynali do nas dołączać pierwsi 
zawodnicy, którzy później byli waż-
nymi postaciami w pierwszej lidze, 
u których od razu wyczuwało się 
nieprzeciętne umiejętności. Udało 

nam się wtedy zamienić nasz sta-
dion na Stroszku w twierdzę, gdzie 
potrafiliśmy wygrywać niemal ze 
wszystkimi. Początkowo  jednak 
notowaliśmy bardzo słabe wyniki 
na wyjazdach, i trener Józef Jawor-
ski próbował różnych motywa-
cyjnych sposobów by to zmienić, 
i bodaj w ostatnim wyjeździe je-
siennym udało nam się przełamać 
i wygrać na boisku rywala.

  Rzeczywiście już wtedy mówiło 
się w drużynie o ambicjach awan-
su do pierwszej ligi?
- AU: Ja powiedziałbym raczej, 
że był to sezon, w którym Ruch 
Radzionków dopiero penetrował 
rynek. Po sezonie dołączył do nas 
między innymi Wojciech Myszor 
czy Robert Sierka, i te zmiany stwo-
rzyły dopiero z nas drużynę, która 
mogła powalczyć o awans.
- TF: W piłce nożnej bardzo waż-
na jest ciągłość. Fundament tej 
drużyny, która wywalczyła awans 
budowany był od początku gry 
w drugiej lidze, a jednocześnie byli 

Ruch  Radzionków
to była nasza trampolina
i wielu z nas od niej wysoko się odbiło.
w klubie ludzie, którzy 
mięli szczególny zmysł do 
wyłapywania wyróżniają-
cych się zawodników z in-
nych okolicznych klubów. 
Już wtedy w drużynie byli 
przecież Rafał Jarosz, Cze-
sław Wrześniewski, Adam 
Kompała, Roman Cegieł-
ka, Tomasz Rudek i inni. 
To wszystko byli chłopcy 
w najlepszym wieku, bo 
jeszcze młodzi, ale już ma-
jący pewne doświadcze-
nia. Oni wszyscy chcieli 

osiągnąć w piłce jakiś sukces. Po se-
zonie dołączyli kolejni zawodnicy, 
wrócił trener Żurek, bardzo ważną 
rolę odgrywał prezes Paweł Bomba, 
który był moderatorem budowy tej 
drużyny. Pierwszy sezon w drugiej 
lidze był udany, w drugim poszli-
śmy za ciosem. Choć przed samym 
sezonem o awansie głośno się chyba 
nie mówiło. Najistotniejsze było to, 
że ta drużyna była bardzo rozwojo-
wa, i w wielu meczach pokazywała 
swój ogromny potencjał. 
- AU: Na pewno przed tym sezo-
nem nie byliśmy faworytem ligi, 
bo było kilka innych bardzo silnych 
zespołów. Podchodziliśmy do niego 
pewni swojej siły, ale jednak w de-
klaracjach zachowywaliśmy dużą 
ostrożność i żadnych wielkich ce-
lów sobie nie stawialiśmy.
- TF: Z jednej strony dynamika 
rozwoju tej drużyny, a z drugiej jej 
stabilność, były tak duże, że zaczęli-
śmy bardzo szybko wygrywać mecz 
za meczem, i w pewnym momencie 
rzeczywiście poczuliśmy, że mamy 

olbrzymią szansę powalczyć o Eks-
traklasę.

  W odróżnieniu od pana An-
drzeja, pan panie Tomaszu od 
początku był w drugiej lidze pod-
stawowym zawodnikiem druży-
ny, trafiając tutaj już jako piłkarz  
z pewnym doświadczeniem.
- TF: Powiedziałbym raczej, że by-
łem piłkarzem dopiero zbierającym 
doświadczenia, bo wcześniej na 
poziomie drugiej ligi grałem tylko 
przez rok w Górniku Konin, a do 
Ruchu Radzionków przechodzi-
łem z nadzieją, że będzie to dobre 
miejsce do rozwoju. I w swoich 
odczuciach nie pomyliłem się, bo 
tu na miejscu okazało się, że w Ra-
dzionkowie jest naprawdę znako-
mity klimat dla piłki nożnej. To wy-
rażało się nie tylko w sile drużyny, 
ale też w tym, co działo się w szatni 
i obok niej. Podkreślić tu trzeba 
przede wszystkim tą nigdzie indziej 
niespotykaną atmosferę jedności,  
w której każdy zawodnik, nieważne 
czy młody czy starszy, czuł wielkie 
wsparcie całej grupy. Był wśród nas 
oczywiście Marian „Ecik” Janoszka, 
który to ciągnął. 
- AU: Trzeba też powiedzieć, że 
Ruch Radzionków, przynajmniej 
do momentu awansu do Ekstrakla-
sy, był bardzo stabilnym klubem,  
w którym mierzono siły na zamia-
ry, w którym wszystko było na swo-
im miejscu. Z perspektywy czasu,  
a obserwowałem to przez dziesięć 
lat jako członek tego zespołu, sezon, 
w którym wywalczyliśmy awans, był 
zdecydowanie najlepszym czasem 
Ruchu Radzionków, a patrząc na
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sportowy wynik być może nawet 
najlepszym sezonem w całej historii 
klubu. W lidze z sukcesem walczy-
liśmy o awans, była też piękna hi-
storia związana z Pucharem Polski, 
gdzie wygraliśmy najpierw z KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski, potem  
z Ruchem Chorzów, by odpaść do-
piero w ćwierćfinale z Górnikiem 
w Zabrzu po rzutach karnych. Pre-
zes zapłacił nam wtedy za przegra-
ny mecz - to był chyba jedyny taki 
przypadek. Prawdą jest na pewno 
to, że wynik sportowy bardzo budu-
je atmosferę. A atmosfera jest bazą 
na dłuższy czas. U nas utrzymywa-
ła się ona w Ekstraklasie, a i nawet 
po trzech latach, kiedy zaczęły się 
spadki, kiedy wynik sportowy był 
słabszy, to atmosfera szatni cały czas 
trzymała w tym klubie najlepszych 
zawodników. Był taki sezon w trze-
ciej lidze, w którym choć w klubie 
nie było w ogóle pieniędzy, a my 
nasze wypłaty widzieliśmy tylko na 
papierze, to mimo tego wróciło do 
drużyny kilku świetnych piłkarzy, 
i w którym do końca liczyliśmy się 
w walce o powrót do drugiej ligi. 
Cały ten sezon trzymała właśnie 
tylko i wyłącznie atmosfera. Wa-
runki pracy były skrajnie inne od 
tych sprzed awansu do Ekstraklasy, 
kiedy niczego nam nie brakowało, 
i kiedy wszystko było dopięte na 
ostatni guzik. Myślę, że gdyby za-
pewniono nam wtedy choć część 
 z tego, co było w najlepszych cza-
sach, to byśmy ten awans wywalczyli, 
a wówczas Ruch Radzionków wró-
ciłby na prawidłowe tory, i nie tyl-
ko dalszych spadków potem by nie 
było, a kto wie czy siłą rozpędu nie 
dałoby się tu znów stworzyć druży-
ny, która zabiegałaby o Ekstraklasę.

   O atmosferze w szatni Ru-
chu Radzionków przez lata 
krążyły wręcz legendy. Jak 
to się rodziło? Liderem szat-
ni był Marian Janoszka?
- AU: Marian Janoszka był zde-
cydowanym liderem na boisku. 

W szatni jednego lidera nie było. 
Była za to zwarta grupa bardzo 
dobrze dobranych piłkarzy. Choć 
było tu kilku chłopaków z Cho-
rzowa, kilku z Zabrza, i czasami 
pojawiały się wzajemne żarty czy 
przekomarzania na tym tle, to ni-
gdy żadnych podgrupek w szatni 
nie było, a od początku wszystko 
było tu doskonale scementowane.
- TF: Rzeczywiście nie przypomi-
nam sobie ani jednej takiej chwili, 
kiedy te niesnaski na linii Ruchu 
Chorzów i Górnika Zabrze zna-
lazłyby w szatni oddźwięk. Było 
wręcz przeciwnie, Ruch Radzion-
ków to wszystko cementował. 
Było chyba tak dlatego, że gra  
w Radzionkowie dla każdego 
piłkarza tej drużyny bez wyjątku 
była wielką szansą, i wielkim po-
lem dla rozwoju. Trafiając do „Ci-
drów” żaden z tych piłkarzy nie 
miał miejsca w Ruchu czy w Gór-
niku, bądź w innych śląskich klu-
bach. A wielu zawodników po kil-
ku sezonach gry w Radzionkowie 
wracało do swoich macierzystych 
klubów i zostawało tam często 
czołowymi zawodnikami. Przez te 

kilka lat dzięki Ruchowi Radzion-
ków zrobili olbrzymi progres, 
dlatego tak ten klub dla każdego 
z nich był i jest ważny. Tak było ze 
mną, ale i z Adamem Kompałą, 
Grzegorzem Lekkim, Robertem 
Sierką, Grzegorzem Bonkiem,  
a po okresie gry w Odrze Wodzi-
sław Śląski także z Wojciechem 
Grzybem czy Wojciechem Myszo-
rem. Ruch Radzionków to dla nas 
była trampolina, i wielu od niej 
z powodzeniem udało się odbić.

  Wracając jednak do chro-
nologii wydarzeń, debiut  
w pierwszej lidze z Widzewem 
Łódź okazał się chyba naj-
bardziej pamiętnym meczem  
w historii Ruchu Radzionków.
- TF: W tym meczu jak w soczew-
ce skupił się cały potencjał dru-
żyny, ten jej dynamiczny rozwój, 
o jakim wcześniej wspominałem, 
i świeżość beniaminka, bo dla 
większości z nas debiut w Ekstra-
klasie był spełnieniem marzeń.  
Z drugiej strony Widzew przy-
jechał do nas w takim rozkroku,  
z jednej strony do przesady pewny 
siebie, a z drugiej w sytuacji zmian 

w ich klubie, i związanej z tym nie-
pewności. W efekcie wynik był, 
jaki wszyscy znakomicie pamięta-
ją. To było prawdziwe wydarzenie.
- AU: Tak, to było wielkie wy-
darzenie, bardzo ważny mo-
ment chyba dla nas wszystkich 
związanych z drużyną. Dla nas 
w szatni bardzo ważne było też 
to, że tą wygraną wymazaliśmy 
z masowej pamięci ludzi działa-
jących w klubie dotychczasowe, 
najważniejsze wydarzenie w jego 
dziejach. Mam na myśli tą nie-
szczęsną historię dramatycznej 
wygranej przed laty z GKS-em 
Tychy, w którym „Ecik” najpierw 
nie wykorzystał rzutu karnego, by 
kilka chwil później strzelić gola  
z akcji. Później zdarzyła się sensa-
cyjna porażka z Rymerem, która 
kosztowała Ruch Radzionków 
awans, i która przyniosła wielkie 
niepokoje na stadionie w Nie-
dobczycach, a także w okolicach 
naszego stadionu na Stroszku. Do 
tego momentu cały czas, niemal 
w każdej rozmowie wałkowało się 
ten temat, a po debiucie w Ekstra-
klasie, już w rozmowach był tylko 
Widzew i nasza wielka wiktoria.
- TF: O tak, ile się o tym mówiło,  
i do tego docierały do nas relacje  
z każdej strony, bo i z Tychów. 
Drużyny tamtejszego GKS-u po-
noć nawet nie interesował wynik  
z Niedobczyc, zupełnie nie wie-
rzyli w ten cud, a o tym, że 
awansowali dowiedzieli się po 
wysokim zwycięstwie na ko-
niec sezonu, dopiero schodząc  
z opuszczonymi głowami do szat-
ni. Nasz debiut w Ekstraklasie to 
wszystko rzeczywiście przyćmił, 
bo oprócz tej historii z Tychami, 
była też taka druga o rywalizacji  
o awans z Górnikiem Lędziny. An-
drzej Urbańczyk był tego świad-
kiem, miał ciągłość poglądu na te 
wydarzenia. Ale faktycznie tym 
się tu w Radzionkowie żyło, także 
karierą „Ecika”, który wyciągnięty

Katowicki Sport relacjonując mecz derbowy „Cidrów” z chorzowskim Ru-
chem uwiecznił jeden z wielu zaciętych pojedynków będących udziałem 
Tomasza Fornalika.



ście później wspólnie jesz-
cze tylko przez jeden sezon.
- TF: Tak, ja grałem w Ruchu 
Radzionków w Ekstraklasie dwa 
sezony. Potem odszedłem do 
Ruchu Chorzów w drodze trans-
akcji wymiennej, bo w drugą 
stronę powędrował Piotr Żaba. 
Ten drugi sezon już nie wspomi-
nam aż tak dobrze. Zaczęliśmy 
od falstartu, potem udało nam 
się trochę odbić, i już do koń-

ca sezonu wyniki kształtowały 
się mniej więcej w taką sinuso-
idę. Nie było jednak najgorzej, 
bo utrzymaliśmy się w lidze,  
i to zapewniając sobie to na kil-
ka kolejek przed końcem sezonu.
- AU: Ja z tego sezonu mam po-
dobne wspomnienia. Jeśli chodzi 
o swoją grę, to na kolejną szansę 
trochę poczekałem. Był taki mo-
ment, kiedy drużynie słabo szło 
i trener Piotr Piekarczyk trosz-
kę powymieniał zawodników  
w wyjściowej jedenastce. Mój 
drugi debiut, bo tak to nazy-
wam, tylko, że od pierwszej mi-
nuty przypadł na mecz z Wisłą 
Kraków. Naszpikowana gwiaz-
dami ekipa przeciwnika, mająca 

w składzie bodaj czterech aktu-
alnych wtedy reprezentantów 
Polski, podobnie jak Widzew  
w naszym debiucie w Ekstrakla-
sie chyba trochę nas zlekceważy-
ła, i wygraliśmy ten mecz bardzo 
pewnie i wysoko, bo 4:1. Zdaje 
się tym zwycięstwem zwolniliśmy 
trenera Łazarka, który po meczu 
powiedział, że wyglądaliśmy, jak-
byśmy się nażarli surowego mięsa. 

  W rozmowie z „Ciderlandem” 
Józef Żymańczyk dziwił się, że 
nikt z ekstraklasowego Ruchu 
Radzionków nie został powo-
łany do reprezentacji Polski. 
Podzielają Panowie ten pogląd?
- AU: Nigdy się nad tym nie za-
stanawiałem, ale skoro na przy-
kład zlaliśmy 5:0 Widzew, z oś-
mioma bodaj reprezentantami 
kraju, wygrywaliśmy z mocnym 
ŁKS-em Łódź czy z Lechem Po-
znań z głośnymi nazwiskami 
w składzie, to może rzeczywi-
ście należało nam się docenie-
nie przez selekcjonera choćby 
symbolicznym powołaniem dla 
jednego z naszych zawodników.
- TF: Ja jednak myślę, że Ruch 

ciderland 40 / 2016 11
z trzeciej ligi przez GKS Katowi-
ce, wrócił, i kiedy wielu wysyłało 
go już na emeryturę, poprowadził 
Ruch do największych sukce-
sów. Wracając do samego meczu 
z Widzewem, to i prywatnie dla 
mnie bardzo ważny moment, bo 
strzeliłem w nim swojego pierw-
szego gola w Ekstraklasie, bram-
kę numer pięć w tym meczu,  
a potem w drugiej kolejce z Amicą 
Wronki takim strzałem z daleka, 
w którym dzięki chyba wiatrowi 
piłka bardzo dziwnie leciała, moje 
trafienie dało nam remis. W me-
czu z Widzewem każdemu z nas 
wszystko wychodziło idealnie.
- AU: Ostatnio była okazja spot-
kać się w tym gronie. Szkoda, że 
te mecze charytatywne oldbo-
jów zawsze muszą się pokrywać  
z naszymi meczami, a mamy je  
w Chorzowie od piątku do ponie-
działku każdego dnia. Choć jak 
zrobicie mecz na stulecie klubu 
to już musimy się na nim pojawić.

  Przed debiutem w Ekstraklasie 
Ruch postrzegany był jako ligo-
wy kopciuszek, któremu wiesz-
czono szybki spadek. Mecz z Wi-
dzewem był tym wydarzeniem, 
który odmienił cały ten obraz?
- TF: Takie mecze dodają pew-
ności drużynie, i na pewno tak 
było i z nami. Myślę, że wysoka 
wygrana na inaugurację z Wi-
dzewem rzeczywiście bardzo 
pomogła nam w tym, że potem 
zadaliśmy kłam tym wszystkim 
przedsezonowym spekulacjom, 
bo nie tylko spokojnie utrzymali-
śmy się, co wręcz zajęliśmy wyso-
kie miejsce, bo szóste. Klub mógł 
się wtedy chwalić tym, że byliśmy 
najlepsi spośród wszystkich ślą-
skich drużyn. Bardzo ważne było 
to, że przed sezonem drużynę 
naprawdę bardzo odpowiednio 
wzmocniono. Przyszli wtedy mię-
dzy inni Dariusz Klytta, Grzegorz 
Bonk, Dariusz Koseła czy Józef 
Żymańczyk. Wszyscy oni bardzo 

szybko wkomponowali się w dru-
żynę i wnieśli w nią bardzo dużo 
swojego doświadczenia. Począt-
kowo być może patrzyliśmy na 
nich trochę nieufnie, ale szybko 
zaczęliśmy bardzo doceniać ten 
koloryt, jaki wnieśli oni do szat-
ni, i tą piłkarską jakość, jaką po-
kazywali na boisku. Po meczu  
z Widzewem raz na jakiś czas 
powtarzały się w naszym wyko-
naniu bardzo dobre, widowisko-
we mecze. 
P a m i ę t a m 
w szczegól-
ności wyjaz-
dowy mecz 
z Lechem 
Poznań roz-
grywany na 
s t a d i o n i e 
G r o c l i n u 
G r o d z i s k 
Wielkopol-
ski. Jechali-
śmy na niego 
z duszą na 
r a m i e n i u ,  
i w pewnym 
m o m e n -
cie nawet 
przegrywa-
liśmy, a jed-
nak udało nam się tam wygrać.
- AU: Dla mnie to szczegól-
ny mecz, bo przecież właśnie  
w nim zadebiutowałem w Eks-
traklasie, zmieniając kontuzjowa-
nego Dariusza Klyttę. Rzeczywi-
ście był to jeden z tych meczów, 
których najbardziej baliśmy się 
przed pierwszym gwizdkiem. 
Nazwiska w Lechu robiły wtedy 
wrażenie, bo grali tam wówczas 
Żurawski, Reiss, Araszkiewicz 
czy Głowacki. Jednak to my po 
naprawdę dobrej grze wygrali-
śmy 2:1. Ja wszedłem na boisko 
przy stanie 1:1, a sprawę załatwi-
liśmy bodaj w ostatniej minucie.

  Obaj Panowie w Ru-
chu Radzionków grali-

Andrzej Urbańczyk i Tomasz Fornalik  jako podopieczni trenera Józefa Jaworskiego w II-ligowym sezonie 1996/1997.
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nawet jej skład nie zmienił się  
w porównaniu z poprzednim se-
zonem gry w wyższej lidze. Nie 
tylko Ruch Radzionków to do-

świadczył. Mieliśmy i wcześniej  
i później wiele takich przykładów, 
nawet w obecnym sezonie taką 
prawidłowość można zauważyć. 
Po tym, jak się spada, napraw-
dę ciężko się ogarnąć. Bardzo się 
cieszyłem, gdy potem już pod 
moją nieobecność w klubie, Ruch 
znów zaczął się piąć w ligowej 
hierarchii, że doszedł do nowej 

pierwszej ligi, czyli 
zaplecza Ekstraklasy. 
Bardzo żałowałem, że 
w wyniku problemów 
finansowych mu-
sieliście się wycofać  
i spaść aż dwie ligi 
niżej. Trzymam te-
raz kciuki żeby udało 
wam się znów przebić 
do lig centralnych.
- TF: Również moc-
no życzę wam, aby 
na stulecie klubu była  
w Radzionkowie trze-
cia, a najlepiej druga 
liga. Tylko słyszałem, 
że na stulecie możecie 
zostać bez stadionu.

 To prawda, stadion 
w Bytomiu-Stroszku 
ma zostać wybu-
rzony, ale klub cały 
czas liczy, że uda 
się mu przenieść na 
chociażby kameral-

ny stadion w Radzionkowie. 
- AU: Pamiętam, że już wiele lat 
temu mówiło się głośno o ko-
nieczności przeniesienia stadio-
nu do Radzionkowa. Wiem, że 
odzyskanie praw miejskich przez 
Radzionków zbiegło się z awan-
sem Ruchu do Ekstraklasy, i to na 
stadionie Ruchu zrodziła się idea 
odłączenia od Bytomia. Wydaje 
mi się, że to był najlepszy moment 
by ten stadion wybudować, albo 
chociaż zacząć rozrysowywać 
jakieś plany, zarezerwować pod 
stadion jakiś teren. Myślę, że za 

brak takiego myślenia w tamtych 
czasach klub teraz płaci. Jakoś nie 
może mi się to zmieścić w głowie, 
że tego stadionu na Stroszku już 

nie będzie, a już zupełnie nie do-
puszczam do siebie myśli, że całe-
go Ruchu Radzionków mogłoby  
w ogóle zabraknąć. Przez dziesię-
ciolecia ogromna grupa ludzi dużą 
część swojego życia poświęciła 
Ruchowi Radzionków, w ich ser-
cach i we wspomnieniach ten klub 
zajmuje ważne miejsce. Wreszcie 
tyle zrobił on dla rozpoznawal-
ności Radzionkowa w Polsce i na 
świecie, jak nikt i nic innego, że 
racją stanu wszystkich włodarzy 
w mieście powinno być aby Ruch 
Radzionków uratować. Marka 
tego klubu w dalszym ciągu wie-
le znaczy. Gdy kilka lat temu, gdy 
byłem asystentem Damiana Ga-
lei w GKS-ie Tychy, walczyliśmy  
z Ruchem Radzionków o awans 
z czwartej ligi, to mecze właśnie 
z „Cidrami” były tymi, które całą 
rundę nas elektryzowały. Myślę, 
że i teraz dla każdego klubu, któ-
ry obecnie jest w tej czwartej li-
dze, mecz z Ruchem Radzionków 
to najważniejszy mecz sezonu.
- TF: Nie wiem, jak to sko-
mentować, nie mieści mi się to  
w głowie. Andrzej dużo więcej 
wie na ten temat niż ja. Ale jeśli 
ktoś kupił ten stadion i chce go 
wyburzyć, to mi to trudno zro-
zumieć. Nie znam realiów , ale 
wiem, że klub po wielu latach 
wrócił do pierwszej ligi, a jego 
ówczesny  prezes wiele własnych 
pieniędzy w niego wkładał. Dla-
tego należy mieć duży żal, że nie 
znalazł się wtedy nikt, kto by go 
w tym wspomagał, bo być może 
teraz Ruch byłby na szczeblu 
centralnym, a to z pewnością 
bardzo pomogłoby w rozwią-
zaniu problemu stadionu. Oby 
wszystko dobrze się zakończyło.

Radzionków to był przede wszyst-
kim kolektyw. W tych najlepszych 
meczach, jeśli już je wspominamy, 
to jeśli ktoś z nas wyróżniał się na 
tle reszty zespołu, to tylko i wy-
łącznie dzięki temu kolektywne-
mu wkładowi w jego grę ze strony 
całej drużyny. To wynikało też ze 
stylu naszej gry. Andrzej wspomi-
nał, że ostatnio nie udało nam się 
pojawić na meczu charytatywnym 
oldbojów Ruchu Radzionków  
z Reprezentacją Śląska, ale kilka 
lat wcześniej, na 95-lecie Ruchu 
zagrałem w takim meczu. I ten 
nasz sposób gry niemal z pierw-
szym kopnięciem piłki od razu 
wrócił. Te boki chodziły dokład-
nie tak samo jak w Ekstraklasie, 
te wrzutki dokładnie takie same, 
„Ecik” dokładnie w tym samym 
miejscu, co wtedy, a przed nim 
Rafał Jarosz i Józef Żymańczyk. 
Dosłownie te same akcje, jakby-
śmy się cofnęli w czasie. I nawet 
Marian Janoszka, gdyby nie miał 
tych dokładnych 
dograń ze skrzy-
deł, to tylu bramek 
z pewnością by nie 
strzelił, podobnie 
Rafał Jarosz bez 
tych prostopadłych 
piłek ze środka. Ten 
kolektyw to było 
coś o wiele większe-
go niż nawet piłkar-
skie umiejętności 
wszystkich tych lu-
dzi zebrane razem.

 Pan, Panie An-
drzeju odszedł na 
rok do Myszkowa, 
po czym wrócił do 
Ruchu pozostając  
w nim jeszcze 
cztery sezony, dwa 
w drugiej i dwa 
w trzeciej lidze.
- AU: Zawsze jak się 
przychodzi do dru-
żyny po spadku, to 
atmosfera nie jest najlepsza. Ale 
trener Marek Koniarek dobrze 
nas poukładał, pamiętam jeszcze 
taki przełomowy mecz na Hutni-
ku Kraków. Ja jednak wtedy szans 
gry nie dostawałem. Dopiero oka-
zji do gry doczekałem się w kolej-
nym sezonie, w którym spadali-
śmy do trzeciej ligi, po odejściu  
z drużyny Dariusza Klytty. Gra-
łem nawet wtedy dosyć regularnie, 
i nawet z wielu swoich meczów 
byłem zadowolony, co jednak  
z tego, skoro wyniki były bardzo 
słabe. Trenerem był przez pewien 

czas pan Krzysztof Wolak. Potem 
wrócił znowu trener Koniarek,  
i naściągano do klubu spory za-
ciąg piłkarzy, którzy nijak do nas 
nie pasowali, jak choćby bram-
karz Jędrzej Kędziora czy obroń-
ca Rafał Witkowski. W efekcie 
spadliśmy z ligi, choć sezon koń-
czyliśmy akurat remisem z mocną 
Arką w Gdyni, co pokazało nam, 
że było nas stać na o wiele lepszy 
wynik w całych rozgrywkach.  
W trzeciej lidze, choć, jak już 
mówiłem, pieniędzy na wszystko 
brakowało, zaczęła się tworzyć 
całkiem niezła drużyna, wróciło 
kilku piłkarzy, którzy z powodze-
niem grali tu już wcześniej, potem 
doszedł do nas między innymi 
Grzegorz Bąk czy Damian Galeja. 
I naprawdę graliśmy bardzo solid-
nie, praktycznie w każdym meczu 
to my, a nie rywal, prowadzili-
śmy grę. Bardzo szkoda, że nie 
udało się wtedy nam awansować.

  Zarówno po spadku  

z pierwszej ligi, jak i potem po 
spadku do ligi trzeciej, dru-
żyna Ruchu wyglądała bar-
dzo solidnie, i wręcz uważana 
była za faworyta do awansu.
- AU: Po spadku z drugiej ligi 
zabrakło stabilizacji finansowej,  
a nie było wtedy pieniędzy nawet 
na podstawowe potrzeby drużyny. 
W klubie był to czas przemian, co 
też przekładało się na drużynę. 
Prawidłowość w piłce jest taka, 
że po spadku musi trochę cza-
su minąć zanim drużyna złapie 
odpowiedni rytm gry, choćby 

Andrzej Urbańczyk jako kapitan II-ligowej drużyny w sezonie 2002/2003 
niestety zaznał goryczy spadku do III-ligi.

Popularny „Bronek” walczy o piłkę z Markiem Szemońskim (Polonia Bytom)

Nasi rozmówcy obecnie pracują w eks-
traklasowym Ruchu Chorzów. Andrzej 
Urbańczyk jako kierownik drużyny,  
a Tomasz Fornalik jako asystent pierw-
szego trenera.
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Zawodnicy Uczniowskiego Klu-

bu Sportowego Ruch Radzionków  
z rocznika 2004, którzy w poprzed-
nim sezonie zdobyli tytuł Mistrza 
Śląska, znów nie mieli sobie rów-
nych w lidze! W zakończonych  
w listopadzie rozgrywkach I Ligi Ślą-
skiej zajęli pierwsze miejsce. Dru-
gi zespół w tabeli nasi zawodni-
cy wyprzedzili o osiem punktów.  
Z czternastu kolejek ligowych wygrali 
aż dwanaście. Stosunek bramkowy 
na zakończenie rozgrywek to 62 gole 
strzelone (najwięcej w lidze) i 11 straco-
nych (najmniej w lidze). Ciężka praca 

naszych zawodników została zauwa-
żona. Kilku z nich regularnie występuje  

w kadrze Śląska w swojej kategorii 
wiekowej.

UKS Ruch Radzionków z rocznika 2004                                 
znów najlepszy na Śląsku!

Lista zawodników, którzy 
obronili Mistrzostwo Śląska:

Kwaśniewski Paweł, Fijał-
kowski Bartosz, Nowara Ma-
teusz, Potocki Szymon, Lipp 
Mateusz, Przybyłek Dominik, 
Choczaj Piotr, Kwapuliński 
Bartłomiej, Poltier Fabian, 
Zieliński Jakub, Waniek Mi-
kołaj, Mazur Tomasz, Szyja 
Mateusz, Bobiński Kewin, 
Zalewski Kacper, Popiołek 
Wiktor, Trybel Mikołaj, Sta-
rzyński Piotr, Matysek Szy-
mon, Żurek Bartosz, Rudy 
Michał, Tabor Maciej. Trene-
rzy: Henryk Sobala i Marcin 
Paździor.
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