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      Ruch Radzionków przez 98 lat swojej działalności 
wyszkolił tysiące piłkarzy, jednak tylko nielicznym  
z nich udało się osiągnąć sukces sportowy w postaci 
występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. 
    W poniższym artykule spróbujemy przyjrzeć się 
sylwetkom wychowanków, którzy dostąpili zaszczy-
tu gry w Ekstraklasie, koncentrując się jednak na 
ostatnim dwudziestoleciu, w którym to nasz „mały 
klub z wielkim sercem” rozsławił Radzionków w Pol-
sce. Pragniemy zauważyć jednak, że w okresie PRL-u 
w klubach ówczesnej I ligi występowali następujący 
zawodnicy „Cidrów”: Jan Musioł, Błażej Wierszeń, 
Andrzej Strzelczyk, Janusz Kościelny, Jan Pietryga,  
Adam Witkowski, Paweł Banaś. Faktem jest, że oni 
wszyscy do elity trafiali poprzez Ruch Radzionków, 
jednak niektórzy z nich rozpoczynali swoją przygodę 
z piłką w mniejszych, okolicznych klubach.

    W dalszej części artykułu wspomnimy także  
o wychowankach Ruchu Radzionków obecnie repre-
zentujących naszą drużynę, jak również przyjrzymy 
się zawodnikom występującym jeszcze w drużynach 
młodzieżowych. Warto wspomnieć, że część z nich 
otrzymało już szansę odbycia treningu z drużyną se-
niorów, jak również została powołana do reprezen-
tacji Śląska. 
      Kto wie, może i wśród nich znajdzie się zawod-
nik, który ponownie rozsławi Ruch Radzionków w 
piłkarskiej elicie.

Marian Janoszka
(ur. 6 stycznia 1961r.)
człowiek, którego w Ra-
dzionkowie i jego oko-
licach nikomu przed-
stawiać nie trzeba, 
prawdziwa legenda Ru-
chu. W Ekstraklasie za-
debiutował w barwach 
GKS-Katowice wiosną 
1993 roku, po dwóch i pół 
roku pobytu przy Buko-
wej, powrócił do Ruchu,  
z którym trzy lata później 
niespodziewanie dla nie-
go samego znów znalazł 

się w piłkarskiej elicie. Ogółem w najwyższej lidze  
w Polsce rozegrał 132 mecze (w tym 66 dla Ruchu) 
i strzelił 45 bramek (w tym 22 dla radzionkowian).

Łukasz Janoszka (ur. 18 marca 1987r.)
syn Mariana Janoszki. Ruch Radzionków opuścił 
w wieku juniora, przechodząc do Ruchu Chorzów. 
Łącznie w barwach popularnych Niebieskich i Zagłę-
bia Lubin, w którym występuje do dnia dzisiejsze-
go, rozegrał 241 meczów w Ekstraklasie i strzelił 37 
goli. To jest jednak stan aktualny na moment reda-
gowania naszego magazynu. Jego licznik występów 
i bramek z pewnością nie zatrzymał się jeszcze. Jest 
to jedyny wychowanek Ruchu, który przebił się do 
Ekstraklasy, nie rozgrywając w barwach pierwszej 
drużyny „Cidrów” nawet symbolicznej minuty.

Adam Banaś 
(ur. 25 grudnia 1982r.)
rozegrał w polskiej Eks-
traklasie 121 meczów. 
Bilans ten osiągnął jako 
czołowy piłkarz, czy 
wręcz kapitan zespołów 
Piasta Gliwice, Górnika 
Zabrze i Zagłębia Lubin, 
dla których w najwyż-
szej lidze zagrał łącz-
nie 120 meczów. Mało 
kto jednak pamięta, że 
ten pierwszy, debiutan-
cki występ miał miejsce  
w meczu Ruchu Radzion-
ków z Amicą Wronki  
w 2000 roku. Na powrót 
do piłkarskiej elity Banaś 
czekał aż osiem lat.

Paweł Giel 
(ur. 8 grudnia 1989r.)
z macierzystego Ruchu 
Radzionków (wówczas 
pierwszo l igowego), 
do którego powró-
cił kilka lat wcześniej  
z Zantki Chorzów, prze-
niósł się do występu-
jącego w Ekstraklasie 
GKS-u Bełchatów. Pod-
czas rocznego pobytu  
w tym klubie rozegrał  
13 ekstraklasowych 
spotkań. Po odejściu  
z Bełchatowa trafiał 
do klubów niższych lig 
centralnych, obecnie 

zaś gra w trzecioligowej Stali Rzeszów. 

Nieliczni z tysięcy



Marcin Suchański
(ur. 23 czerwca 1977r.)
rozegrał 11 meczów  
w Ekstraklasie. Zadebiu-
tował w niej w szalonym, 
bo zremisowanym 3:3 
meczu Ruchu Radzion-
ków z Zagłębiem Lubin  
w 1999 roku, jak się po-
tem okazało, był to jego 
jedyny ekstraklasowy 
występ w drużynie z Ra-
dzionkowa na boisku… 
bowiem na ławce re-
zerwowych spędził trzy 
pełne, ekstraklasowe 

sezony. Do Ekstraklasy powrócił w barwach Polonii 
Bytom, siedem lat po spadku „Cidrów” do ówczesnej 
drugiej ligi. 

Marcin Wujek
(ur. 22 listopada 1977r.) 
z Ruchu Radzionków  
w 1994 roku trafił na 
dwa lata do Górnika Za-
brze, w którego barwach 
na boiskach Ekstraklasy 
nie pojawił się ani razu. 
Tego zaszczytu dostąpił 
dopiero po powrocie do 
Radzionkowa, i awansie 
Ruchu do elity. Na swój 
ekstraklasowy debiut 
czekał jednak do dru-
giego sezonu „Cidrów” 
w tej klasie rozgrywko-
wej. Pojawił się wówczas 

na boisku w 8 meczach, 
zazwyczaj wchodząc na 
boisko z ławki rezerwo-
wych. Marcina  możemy 
nadal oglądać na boisku 
jako czynnego zawodnika. 
Obecnie występuje w li-
dze okręgowej w barwach 
Dramy Zbrosławice.

Andrzej Markusik
(ur. 15 kwietnia 1966r.)
całą piłkarską karierę spę-
dził w Ruchu Radzionków, 
nic więc dziwnego, że to 
właśnie w jego barwach 

zadebiutował w Ekstraklasie. W debiutanckim dla 
Ruchu sezonie 1998/99, spędzonym w piłkarskiej eli-
cie rozegrał 5 meczów. W czterech z nich wychodził  
w pierwszym składzie, trzy rozegrał w pełnym wy-
miarze czasowym. W tym czwartym - w jedena-
stej kolejce w Wodzisławiu Śląskim, przedwcześnie 
opuścił boisko z powodu kontuzji, i na długie mie-
siące rozstał się z boiskiem, pojawiając się na nim 
Ekstraklasie dopiero w końcówce ostatniego meczu 
sezonu.

Artur Skowronek
(ur. 22 maja 1982 r.) jako piłkarz nie zrobił karie-
ry, postawił więc na wszechstronny rozwój trener-
ski. W 2011 roku został pierwszym trenerem I-li-
gowego Ruchu Radzionków, którego gra pod jego 
wodzą przypadła do gustu piłkarskim ekspertom.  
W połowie 2012 roku wprost z Radzionkowa trafił 
do wracającej do Ekstraklasy Pogoni Szczecin, gdzie 
pracował do marca 2013 roku. Po bardzo krótkiej 
przygodzie z Polonią Bytom, na pół roku ponownie 
znalazł się w Ekstraklasie, obejmując stery Widzewa 
Łódź. Łącznie oba te kluby prowadził w Ekstraklasie 
w 36 meczach. Następnie prowadził GKS Katowice  
i Olimpię Grudziądz, obecnie pozostaje bez przydzia-
łu klubowego. Zazwyczaj w ślad za nim,  w charak-
terze drugiego trenera podążał inny z wychowanków 
Ruchu Radzionków, 

Grzegorz Mokry (ur. 19 stycznia 1985r). Obecnie 
pełni rolę asystenta trenera, pierwszoligowej druży-
ny Wigry Suwałki. 
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Obecnie o sile Ruchu w dużej mierze stanowią 
jego wychowankowie.

      Blisko jedna trzecia zawodników obecnej kadry 
Ruchu Radzionków to zawodnicy, którzy przeszli po 
kolejnych szczeblach klubowej młodzieżowej hierar-
chii. Niektórzy w młodym wieku zmienili klub, by do 
niego wrócić, inni od  lat związani są z „Cidrami”.  
W tym drugim kontekście nie sposób nie wspomnieć 
o kapitanie drużyny, Marcinie Trzcionce, który Ruch 
opuścił „na chwilę” dopiero wówczas, gdy nasz klub 
musiał się na rok wycofać z rozgrywek. Po kilku la-
tach gry w Polonii Bytom „na stare śmieci” powrócił 
Kamil Banaś, zaś z juniorów Ruchu Chorzów Daniel 
Skalski. Nieco mniejsze role w drużynie mają bram-
karze Rafał Strzelczyk i Robert Glanc, którzy jed-
nak mocno starają się naciskać pierwszego Barto-
sza Kucharskiego, a Szymon Woźnicki i Karol Mateja 
stawiają dopiero swoje pierwsze kroki w seniorskiej 
piłce. 

      Jak ważna jest rola wychowanków w druży-
nie, opisuje kapitan I drużyny Marcin Trzcionka: 
Obecnie będący w kadrze drużyny wychowankowie: 
Kamil Banaś, Daniel Skalski czy Szymon Woźnicki  
bardzo przeżywają wyniki drużyny, i to widać, że 
dla nich każdy występ w żółto-czarnej koszulce jest 
czymś więcej niż tylko grą w meczu. W ten sposób 
jeszcze bardziej motywują resztę zespołu. 

      Od małego jestem kibicem tego klubu – mówił  
w wywiadzie dla oficjalnej strony klubu Daniel Skal-
ski -, gdy w ostatnich latach grałem w Ruchu Cho-
rzów, to gdy tylko mogłem, to tutaj na stadionie się 
pojawiałem. I zawsze do młyna. Nawet na wyjazdy  
z kibicami nieraz się jeździło. Ja również oczeki-
wałem w ostatnich latach, że Ruch Radzionków 
awansuje do trzeciej ligi. W pełni więc rozumiem, 
że teraz, gdy sam jestem członkiem tej drużyny, to 
muszę się mierzyć z tymi samymi oczekiwaniami. 
Nad propozycją powrotu do Radzionkowa nie zasta-
nawiałem się ani chwili! Gdy tu trenowałem za baj-
tla, to największym marzeniem było wybiec na tą 
murawę z herbem na piersi, przy dopingu kibiców. 
W trampkarzach, czy nawet w juniorach nie ma ta-
kiej atmosfery na meczach, i bardzo się cieszę, że 
jest to klub, który ma swoich kibiców, którzy zawsze 
dopingują i wszędzie za nami jeżdżą. To wielka róż-
nica. To fantastyczne.

Do bram pierwszej drużyny mocno puka  
młodzież.

      Trenerem juniorów „Żółto–Czarnych” jest Mar-
cin Trzcionka, grupę trampkarzy zrzeszonych w UKS 

Ruch Radzionków prowadzi zaś inny piłkarz, niebę-
dący co prawda wychowankiem klubu, ale utożsa-
miający się z nim tak, jakby nim był, Marcin Dzie-
wulski. Ten swoisty most budowany między pierwszą 
drużyną a pionem młodzieżowym procentuje tym, 
że szeroką ławą na treningi I drużyny trafiają od 
czasu do czasu młodzi piłkarze z roczników 2000, 
2001, a nawet 2002. 

      Marcin Trzcionka: - To bardzo cieszy, że szan-
sę w pierwszej drużynie dostają chłopcy z rocznika 
2000 i młodsi, bo 
dzięki temu szyb-
ciej rozwijają się, 
uczą, podpatru-
ją doświadczo-
nych zawodników 
i czerpią od nich 
najlepsze wzorce. 
Cieszy też to, że 
gdy dostają infor-
mację, że mają 
się stawić na 
treningu pierw-
szej drużyny, to 
na ich twarzach 
rysuje się wielki 
uśmiech, zado-
wolenie i mobilizacja by pokazać się z jak najlepszej 
strony. Karol Mateja w juniorach naprawdę robi róż-
nicę, to już pełnoprawny członek pierwszej druży-
ny. Już jest piłkarsko bardzo dobrze wyszkolonym 
zawodnikiem, w czym główna zasługa trenera Łu-
kasza Sudera. Musi sobie tylko troszkę spraw w gło-
wie poukładać, rzeczywiście stwierdzić, że chce grać  
w piłkę i temu się poświęcić. Zadebiutował u trenera 
Damiana Galei w meczu w Pucharze Polski z Silesią 
Miechowice, i był wyróżniającym się zawodnikiem 
tych zawodów. U trenera Kamila Rakoczego dosta-
wał szanse w sparingach i też pokazywał się w nich 
z niezłej strony.

      Marcin Dziewulski: - Młodzi zawodnicy trenują  
z nami w środę i w czwartki. W te dni treningi są nie-
co luźniejsze, i by młodych zawodników nie nadwy-
rężyć, właśnie wtedy są do nas zapraszani. Z moich 
podopiecznych z najstarszej grupy trampkarzy, to 
Michał Szromek jest środkowym pomocnikiem, któ-
ry jednak ewidentnie zmierza ku grze ofensywnej, 
co też potwierdzał w młodszym wieku, kiedy sezon 
po sezonie był zdecydowanie najlepszym strzel-
cem swojego rocznika. Szymon Turczyn już chyba 
na stałe zadomowił się w kadrze Śląska. To defen-
sywny pomocnik. Naprawdę bardzo ciekawy zawod-
nik, charakteryzujący się dobrym przeglądem pola  
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i spokojem w grze.Obaj mają już za sobą dwie spa-
ringowe gry w barwach Ruchu. Jeden występ ma zaś 
Rafał Deptała. To napastnik bądź boczny pomocnik, 
niski wzrostem, ale mający spory potencjał, który 
ma już nawet na swoim koncie pierwszego gola dla 
dorosłego Ruchu Radzionków, strzelonego w sparin-
gu z Dramą Zbrosławice. W kontekście szans na grę 
z seniorami powiedzieć trzeba też o bocznym obroń-
cy Janie Sapińskim, który również jest powoływany 
do kadry Śląska. Ta trójka, czwórka zawodników już 
teraz bardzo mocno puka do drzwi pierwszej dru-
żyny. Trenując ich w trampkarzach wiem, że mają 
dobrze ułożone głowy, są świadomi swoich braków, 
i bardzo mocno na nich liczę.

      Szymon Woźnicki, który w Ruchu przeszedł 
wszystkie szczeble od trampkarza do piłkarza pierw-
szej drużyny tak opisywał wagę treningów z senio-
rami, juniorów i trampkarzy: - Dla innych juniorów 
zarówno ja, jak i Karol Mateja byliśmy przykładem, 
wielu na nas dokładnie patrzyło. Pamiętam dobrze, 
że gdy sam grałem jeszcze w juniorach, a na na-
szych treningach pojawiał się trenujący z pierwszą 
drużyną Kamil Solik, to strasznie mnie to mobilizo-
wało do zaangażowania, ciężkiej pracy, a na wielu 
twarzach kolegów patrzących na niego malowała się 
wręcz zazdrość. A pierwsze zaproszenie dla mnie na 
trening seniorów, to było coś wielkiego. Trenowanie 
równocześnie i z pierwszą drużyną i z juniorami, to 
był naprawdę duży wysiłek. Na treningach pierwszej 
drużyny bardzo dużo się jednak uczyłem, choćby 
jakiś sztuczek, i potem przenosiłem to do juniorki, 
i widać było, że na chłopakach robiło to wrażenie. 
Szczególnie dużo uwag dostawałem w tamtym cza-
sie od Marcina Trzcionki i Marcina Dziewulskiego, i 
potem w drużynie juniorów u trenera Łukasza Sude-
ra naprawdę wiele z tego wprowadziliśmy do naszej 
gry.

Na tym nie koniec!

      Na konsultacje reprezentacji Śląska rocznika 
2003 trafiali w ostatnim czasie bramkarz Krystian 
Mitas, obrońca Bartłomiej Gąsior, czy trochę wcześ-
niej napastnik Marcel Banysch.
      Prawdziwym skarbem UKS Ruch Radzionków 
jest jednak rocznik 2004, który dwukrotnie z rzędu 
został Mistrzem Śląska swojego rocznika! Z tej dru-
żyny do wojewódzkiej kadry powoływani są regu-
larnie kolejni zawodnicy, i stanową oni tam niemal 
zawsze najliczniejszą grupę klubową. Pierwsze role 
w kadrze tego rocznika gra przede wszystkim obroń-
ca Mateusz Lipp, który latem 2016 roku wziął udział 
w Letniej Akademii Młodych Orłów, czyli w grupie 
kilkudziesięciu wyselekcjonowanych zawodników z 
całego kraju, tych, z których potem powstać może 
polska młodzieżówka. W reprezentacji Śląska nie-
podważalną pozycją mają także pomocnicy Tomasz 
Mazur i Piotr Starzyński. Kolejne kroki by zdobyć 
podobny status w województwie stawia bramkarz 
Paweł Kwaśniewski, a w 2017 roku swoje pierwsze 
szanse sprawdzenia się na tle rówieśników z innych 
klubów dostali także Paweł Bańczyk i Kacper Zalew-
ski.
      Radzionkowscy chłopcy urodzeni w 2005 roku 
także mają swoich reprezentantów w województwie. 
W konsultacjach tego rocznika kadry Śląska pokaza-
li się Bartosz Fijałkowski, Dominik Przybyłek, Mate-
usz Szyja oraz Szymon Matysek.

UKS Ruch Radzionków to już marka!

      Znakomite wyniki kolejnych roczników UKS 
Ruch Radzionków i regularne powoływania naszych 
zawodników do śląskiej kadry, podparte ogrom-
nym zaangażowaniem trenerów, tworzą znakomitą 
atmosferę wokół radzionkowskiej kuźni talentów. 
Dzięki pracy całego sztabu szkoleniowego, UKS 
Ruch Radzionków to dziś na tle województwa praw-
dziwa marka, która jak równy z równym rywalizuje 
z największymi szkółkami, a przecież konkurencji na 
Górnym Śląsku, jak chyba w żadnym innym polskim 
regionie, nie brakuje.
      Najlepszym wyrazem tego jest – jak deklarują 
trenerzy - fakt, że dziś najzdolniejsi młodzi zawodni-
cy dobrze się czują w klubie i nie myślą o przenosi-
nach do większych klubów. W przeszłości było zgoła 
inaczej, o czym najlepiej świadczy przykład tych wy-
chowanków klubu, jak Kamil Banaś, Daniel Skalski 
czy Robert Glanc, którzy by wrócić do Ruchu po-
trzebowali przetarcia odpowiednio w Polonii Bytom, 
Ruchu Chorzów czy Stadionie Śląskim Chorzów. 
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      Dziś wydaje się, że droga do pierwszej drużyny 
dla radzionkowskiej młodzieży jest w pełni otwar-
ta. Powstaje już wkrótce w Radzionkowie Szkoła Mi-
strzostwa Sportowego wraz z nowoczesnym obiek-
tem piłkarskim, który z pewnością markę UKS Ruch 
Radzionków znacząco wzmocni! Pieczę nad tym trzy-
ma były ważny piłkarz pierwszej drużyny, wychowa-
nek „Cidrów”, a dziś trener kilku roczników w UKS-ie 
i reprezentacji Śląska dwunastolatków, Henryk  
Sobala.  

Marcin Wąsiak – Prezes KS Ruch Radzionków: 
Moim marzeniem, a jednocześnie planem jest, 
aby wychowankowie stali się podporą i kluczowy-
mi zawodnikami drużyny seniorów. Musimy jednak 
jeszcze chwilę poczekać, aż ta młodzież dojdzie do 
wieku umożliwiającego im granie w pierwszej dru-
żynie. Już teraz mamy kilku naszych wychowan-
ków w I drużynie co bardzo cieszy i jest zauważa-
ne, jednak nie wszyscy przeszli przez cały proces 
szkolenia w naszym klubie. Po utworzeniu Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego wierzę, że będzie to uła-
twione, aby młodzież, która będzie się kształcić  

w naszym mieście zasilała szeregi drużyny senio-
rów. Nie możemy oczywiście zapominać o UKS-
ie Ruch Radzionków, który myślę, że nadal będzie 
kształcić piłkarski narybek. Ich dzisiejsze wyniki 
sportowe napawają bardzo dużym optymizmem. 
Kluczowe jest jednak zapewnienie młodzieży jak 
najlepszych warunków do rozwoju, aby nie uciekali 
do innych miast i klubów. Tutaj również w najbliż-
szym czasie powinno się wydarzyć dużo dobrego  
w postaci obiektu sportowego, chociaż należy mieć 
świadomość tego, że infrastruktura musi być cały 
czas ulepszana i tak naprawdę to tych boisk powin-
no być kilka. 
      Chciałbym aby Ruch Radzionków był coraz moc-
niejszy dlatego potrzebuje mocnych drużyn mło-
dzieżowych. Jednocześnie drużyny młodzieżowe  
i zawodnicy tych drużyn potrzebują mocnego Ruchu 
Radzionków, który rywalizuje na jak najwyższym 
szczeblu rozgrywek. Wówczas to młodzi, zdolni  
zawodnicy będą chcieli się szkolić w Radzionkowie 
mając później perspektywę dołączenia do dobrej, 
mocnej drużyny, występującej w wysokiej lidze.
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- Propozycja pracy w Ruchu Radzionków 
była z gatunku tych nie do odrzucenia?! 
- Gdy tylko pojawiła się opcja moje-
go przejścia do Ruchu Radzionków ani 
chwili się nie zastanawiałem. To klub 
z tradycjami, w którym pracę traktu-
ję jako duże wyróżnienie, ale i zarazem 
wyzwanie. Mam pomysł na drużynę, 
uważam, że jej potencjał nie był dotąd 
należycie wykorzystywany. Chciałbym 
wprowadzić nowy system gry  i mam na-
dzieję, że w ten sposób uda się wznieść 
na wyższy poziom i osiągać lepsze wy-
niki. Jestem mocno zainteresowany 
tym, żeby to była z mojej strony dłuż-
sza współpraca z Ruchem Radzionków. 
 
- Odbiór Ruchu Radzionków przez 
kibiców bardzo mocno deter-
minują wynik i pozycja w tabeli. 
- W pełni zdaję sobie z tego sprawę. Pre-
zes Marcin Wąsiak już w pierwszej roz-
mowie ze mną wyraził niezadowolenie 
z pozycji ligowej drużyny po rundzie je-
siennej. Zgadzam się z tą opinię, bo wiem, 
że  potencjał drużyny jest co najmniej na 
pierwszą trójkę. I taki cel sobie postawi-
my by punktować co tydzień i piąć się 
w tabeli. Do lidera przed startem rundy 
wiosennej traciliśmy dziesięć punktów, 
do drugiego miejsca osiem. Trzeba so-
bie jasno powiedzieć, że odrobienie ta-
kiej straty będzie bardzo, bardzo trudne. 
 
- Jaki ma Pan pomysł na popra-
wę wyników naszej drużyny? 
- Uważam, że tych zawodników, których 
mam w kadrze stać na efektywność w 
grze, której dotąd nieraz brakowało, a ja 
wierzę w to, że poprzez nowy system uda 
mi się także przekonać zespół do efek-
townej, powtarzalnej 
gry. Mam takie wra-
żenie, że to właśnie 
nierówna forma była 
dotąd największym 
problemem tej dru-
żyny. Moim zadaniem 
będzie sprawić by ki-
bice znów przyzwy-
czaili się do kolejnych 
zwycięstw, a rozcza-
rowujące, słabe mecze 
odeszły w niepamięć. 
Chciałbym aby zespół 
jak najszybciej nabrał 
swojego stylu gry, z 
którego byłby potem 
rozpoznawalny. Wymagam od siebie i od 
piłkarzy zaangażowania, ciężkiej pracy, 
cieszę się, że szybko udało mi się w szatni 
złapać z drużyną wspólny język i te cele, 
które tu stawiam, szybko stały się naszy-

mi wspólnymi celami. Kamil Ba-
naś i Robert Wojsyk to moi wy-
chowankowie, bo prowadziłem 
ich w Polonii Bytom na poziomie 
juniorów  i udało mi się ich obu 
wprowadzić do pierwszej dru-
żyny. Znamy się bardzo dobrze 
i wiem, że na nich obu mogę li-
czyć. Podobnie na pozostałych 
piłkarzy. Drużyna jest bardzo 
młoda, ale uważam, że to jest 
jej atut, bo przy obecności kilku 
doświadczonych zawodników, 
może się stać prawdziwą mie-
szanką wybuchową. Na pewno 
w każdym z młodych piłka-
rzy chciałbym widzieć postęp. 
 
- Początek ligi był bardzo 
obiecujący - dwa pewne zwy-
cięstwa bez straty bramki, a 
potem dopisane trzy punk-
ty walkowerem. Następ-
nie przyszła bardzo boles-
na, bo odniesiona w meczu 
derbowym, porażka 0:3 z 
Szombierkami Bytom. Jaki 
jest prawdziwy obraz obec-
nego Ruchu Radzionków? 
- To się okaże, przesądzą  
o tym najbliższe mecze. Na 
początku ligi byliśmy na fali, 
a odrobienie dwóch punk-
tów straty do lidera już po 
pierwszej, wiosennej kolejce wlało  
w nas nadzieję, że może bę-
dzie jeszcze szansa powalczenia  
o coś więcej. Niestety w meczu z Szom-
bierkami wypadliśmy z naszych torów, 
a nasz dobry obraz legł w gruzach. Od 
poniedziałku po tym feralnym meczu 

pracujemy bardzo mocno by wrócić do 
dyspozycji z pierwszych kolejek  i chcemy 
pokazywać to w każdym, kolejnym meczu. 
 
- Kiedy będzie można mówić, że nowa 

taktyka w pełni weszła w krew drużynie? 
- Z każdym treningiem się do tego zbli-
żamy, ale zespół wciąż jest jeszcze dale-
ki od ideału pod względem taktycznym. 
To jednak nie jest zarzut do drużyny, 
bo takie zmiany zawsze muszą trochę 
trwać, potrzeba czasu by każdy z za-
wodników zrozumiał, czego oczeku-
je od niego trener i  oczekują koledzy  
z boiska. Realnie na to patrząc, po trzech, 
czterech miesiącach od początku run-
dy wiosennej, wszystkie automatyzmy 
w grze powinny w pełni zaskoczyć.  
 
- Nowe ustawienie formacji na boisku 
widoczne jest od pierwszego meczu, 
ale przede wszystkim w oczy rzu-
cają się nowe pozycję kilku zawod-
ników, jak choćby powrót do środ-
ka pola Marcina Dziewulskiego czy 
przesunięcie właśnie do tej formacji 
Mateusza Nowary, wcześniej kojarzo-
nego wyłącznie z linię defensywną. 
- Zastanawialiśmy jak wzmocnić środek 
pola. Choć w ostatnim czasie grał na 
środku obrony  to jednak dla mnie Marcin 
Dziewulski to klasyczny defensywny po-
mocnik. Do linii obrony dołączyli do nas 
Tomasz Harmata i Marcel Gieroń, a nie
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Rozmowa z trenerem Kamilem Rakoczym.
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chcąc tracić Mateusza Nowary, który bar- 
dzo dobrze prezentował się od początku 
przygotowań, znalazłem mu zupełnie 
nową pozycję, na której się błyskawicz-
nie odnalazł i bardzo dobrze sprawdził. 
 
- Do obrony dołączyli nowi zawodni-
cy, mimo testów, nie udało się spraw-
dzić natomiast nikogo do linii ataku. 
- Rzeczywiście szukaliśmy intensywnie 
zawodnika o predyspozycjach ofensyw-
nych, z różnych przyczyn jednak takie-
go sprowadzić się nie udało. Uważam 
jednak, że mam w kadrze zawodników 
mających dużą ofensywną jakość, ale 
przy brakach kadrowych - kartkach  
i kontuzjach - rzeczywiście brak tego 
wzmocnienia okazuje się problemem. 
Na szczęście lada moment wrócić do 
gry powinien Tomasz Leszczyński. 
 
- Pana nazwisko nie było wcześ-
niej szerzej znane kibicom Ru-

chu Radzionków. Proszę nam 
opowiedzieć o swoich dotychczas-   

owych doświadczeniach trenerskich. 
- Swoją przygodę trenerską rozpoczą-
łem trzynaście lat temu, jeszcze za cza-
sów studiów na AWF-ie w Katowicach, 
w Sokole Rojca, gdzie trenowałem ju-
niorów, z którymi nawet malutkie suk-
cesy odnosiłem. W ten sposób zostałem 
zauważony przez Polonię Bytom, która 
zaproponowała mi pracę. Tam jestem 
do dnia dzisiejszego, będąc zastępcą ko-
ordynatora Jacka Trzeciaka. Pracowa-
łem w Polonii z młodzieżą, jako asystent 
trenera przy pierwszej drużynie przez 
półtora roku, wywalczając awans z trze-
ciej ligi. Jeśli chodzi o samodzielną pracę  
w piłce seniorskiej, to zaczynałem od  
a-klasowego Strażaka Mierzęcice, poprzez 
MLKS Woźniki i Andaluzję Brzozowice  
w lidze okręgowej, aż ostatnio po czwar-
toligowy Chemik Kędzierzyn-Koźle.  
W międzyczasie miałem też krótki epizod 
w  Odrze Wodzisław Śląski    jako drugi 
trener.
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Bytomski PEC w Pałacu Prezydenckim 

 W dniu 21.03.2017r. w  Pałacu Prezydenckim tytułem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. po raz drugi 
nagrodzone zostało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu. Z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy oraz Piotra Dudy Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” nagrodę odebrał Prezes Henryk 
Dolewka. 
 
 Poprzednie wyróżnienie  
w roku 2011 wręczył PEC Sp. z o.o.  
w Bytomiu Prezydent Bronisław  
Komorowski.

 Podczas uroczystości prezydent 
Andrzej Duda przypomniał początki ple-
biscytu sięgające roku 2007, kiedy to NSZZ 
Solidarność przedstawiła propozycję  
honorowania pracodawców ówczesnemu 
prezydentowi prof. Lechowi Kaczyńskiemu.  
Podkreślił również, iż wyróżnieni pra-
codawcy wyróżniają się stosowaniem  
dobrych praktyk przy przestrzeganiu pra-
wa pracy. Prezydent gratulował i dzięko-
wał wszystkim nagrodzonym. Jak mówił 
nagrody są świadectwem „jakości i konkurencyjności” nagrodzonych firm na „nowoczesnym rynku gospodarczym”. 
Jak dodał, „nowoczesny rynek gospodarczy” to nie tylko produkcja i dochód, ale „przede wszystkim człowiek, pra-
cownik, współpracownik”. 

 Kryteriami oceny były stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  
prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Laureaci przodują pod względem zawierania układów zbiorowych  
pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowania rad pracowników, szanują prawa pracowni-
ków i prowadzą dialog społeczny wewnątrz zakładu.

 Akcja nadawania certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zainicjowana została przez Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym  
objął Pan Prezydent prof. Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs, co roku odbywa się pod patronatem urzędującego 
prezydenta RP, a uroczystość wręczenia certyfikatów ma miejsce w Pałacu Prezydenckim.

 Przedsięwzięciu przyświeca idea promowania wśród pracodawców dobrych praktyk współpracy i nagradza-
nia ich za kreowanie partnerskich relacji w miejscu pracy. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy 
wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. 
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Planujemy realizację projektu polegającego na przyłączeniu do 
miejskiego systemu ciepłowniczego budynków znajdujących się 
w rejonie ulic: Okólnej, Tysiąclecia, Rydza-Śmigłego w Bytomiu. 
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 Po dramatycznych bojach  
barażowych w sezonie 1988/89 
Ruch Radzionków wywalczył uprag-
niony awans do trzeciej ligi. W niej, 
mimo całkiem niezłego początku 
(osiem meczów z rzędu bez poraż-
ki) zarówno w sezonie 1989/90, jak  
i 1990/91 walczył jedynie o utrzy-
manie, zajmując na koniec rozgry-
wek odpowiednio czternaste i pięt-
naste miejsce w tabeli.
     Wszystko odmienić miało się  
w sezonie 1991/92. Z niemieckiego 
Senftenbergu powrócił do Ruchu 
Marian Janoszka, z Szombierek 
Bytom pozyskano mającego pierw-
szoligową przeszłość Andrzeja  
Potempę. Trenerem drużyny zo-
stał Jerzy Frenkiel, wcześniej pro-
wadzący Szombierki. Od początku  
o Ruchu zaczęło się mówić jako 
o zespole, który poważnie liczyć 
się będzie o awans do drugiej ligi.     
Runda jesienna w pełni to potwierdziła. Nasza drużyna w pięt-
nastu meczach nie doznała porażki i z dorobkiem 25 punktów  
i stosunkiem bramkowym 32:13 na półmetku sezonu liderowa-
ła w tabeli, wyprzedzając faworyzowane Odrę Opole, GKS Tychy  
i Concordię Knurów.
     Znakomite wyniki przyciągały na stadion liczną publiczność, 
która sprawiła, że to właśnie na stadionie Ruchu, a nie na obiek-
tach uznanych marek z większych miast, notowano najwyższą 
ligową frekwencję.
     W przerwie zimowej lider wziął udział w zgrupowaniu kon-
dycyjno-szkoleniowym, rozegrał także serię meczów sparin-
gowych z drużynami z wyższych lig. Do Ruchu trafił uważany 
za duży talent Jerzy Klukowski, który w Ruchu Chorzów w po-
przednim sezonie zagrał w czternastu meczach pierwszej ligi 
(ówczesna Ekstraklasa), i który znacząco wzmocnić miał ra-
dzionkowską linię ataku. Wiosna niespodziewana miała jednak 
dla „Cidrów” trudny przebieg.
     Ruch rozpoczął rundę rewanżową od sensacyjnej porażki 
0:1 u siebie z Andaluzją Brzozowice. Ogółem na własnym sta-
dionie zgubił wiosną aż pięć punktów. Skrzętnie potknięcia 
te wykorzystali rywale. Na dwie kolejki przed końcem sezonu 
Ruch zajmował w tabeli drugie miejsce, ze stratą jednego punk-
tu do prowadzącego GKS-u Tychy, z którym to właśnie w środę 

17 czerwca 1992 roku miał się zmierzyć na własnym stadionie.  
Jak się potem okazało, spotkanie to i ogółem końcówka ligi 
przeszły do historii Ruchu Radzionków, będąc przez lata naj-
częściej wspominanym wydarzeniem z udziałem radzionko-
wian. Mecz ten w pamięci kibiców przetrwał do dnia dzisiejsze-
go i nie wymazały go nawet chlubne czasy występów klubu w 
Ekstraklasie, mające miejsce niespełna dziesięć lat później.
     W środowe czerwcowe popołudnie biletów zabrakło już na 
długo przed meczem. Siedem tysięcy przygotowanych wejśció-
wek rozeszło się w kilka godzin, a kolejni fani wchodzili na sta-
dion na ad hoc przygotowanych biletach zastępczych. Trzema 
specjalnymi autobusami w policyjnej obstawie dotarło kilkuset 
kibiców z Tychów i łącznie, jak się wówczas szacowało, na try-
bunach by dopingować piłkarzy obu drużyn pojawiło się ponad 
dziesięć tysięcy ludzi. Nigdy wcześniej ani nigdy później nie za-
notowano tu takiej frekwencji!
     Kibice nie zawiedli się. Mecz od początku miał emocjonu-
jący przebieg, choć sama gra długimi momentami wydawa-
ła się chaotyczna i nerwowa. Nie brakowało ostrych starć  
i fauli. Stawka meczu i towarzysząca mu otoczka początkowo 
sparaliżowała gospodarzy, którzy już w 5 minucie pomylili się  
w obronie. Bizacki z Gilewiczem nie wykorzystali jednak znako-
mitej okazji. Potem do głosu zaczęli dochodzić radzionkowianie, 

Na kartach historii : RUCH RADZIONKÓW – GKS TYCHY         
Sezon  1991/1992

Górny rząd: Andrzej Potempa, Marian Janoszka, Jerzy Klukowski, Janusz Bujoczek, Jan Pietryga, Damian Dramski
Środkowy rząd: Eugeniusz Golus II trener, Lewicki, Hubert Wrodarczyk kierownik drużyny, Andrzej Markusik, Adam Maj, Mirosław Rak, Dariusz 
Dwojak, Joachim Paruzel, Bolesław Gruszka, Robert Kolasa, Tadeusz Choroba, Jerzy Frenkiel I trener,
Dolny rząd: Piotr Szastok, Mirosław Brzezina, Waldemar Baran, Mirosław Skoczyra, Marek Zorzycki masażysta, Mariusz Hilgner, Grzegorz 
Stępień, Sławomir Szczepańczyk
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jednak w 8 minucie Marian Janoszka, w 14  Klukowski i w 18 Da-
mian Dramski nie znaleźli drogi do siatki Luncika. Tychy odkuły 
się w 26 minucie, ale Mirosław Skowyra łatwo poradził sobie  
ze  strzałem Kołodziejczyka. Najlepszą 
okazję na otwarcie wyniku Ruch zmar-
nował tuż przed przerwą. Niepilnowa-
ny Adam Maj nie trafił jednak w światło 
bramki, będąc sam na sam z Luncikiem.
     Radzionkowianie, których w tym spot-
kaniu urządzało tylko zwycięstwo, zaraz 
po przerwie ruszyli do frontalnych ataków. 
Goście jednak dobrze się bronili, a w razie 
czego w sukurs przychodził im Luncik. 
Tak było po strzałach Mariana Janoszki, 
Jerzego Klukowskiego, Mirosława Raka  
i Andrzeja Potempy. Najwięcej problemów 
tyskiemu bramkarzowi sprawiła sytuacja  
w 73 minucie, kiedy po uderzeniu Klukow-
skiego piłka odbiła się od Szczepanka i zu-
pełnie zmieniła tor lotu. Jednak i ona nie 
znalazła drogi do siatki.
     Minutę wcześniej trener Wira dokonał 
kluczowej dla losu meczu zmiany, wpro-
wadzając w miejsce Rusa, Zieziulę. Ten 
niespełna dziesięć minut później otworzył 
wynik. Po ładnej akcji tercetu Kołodziej-
czyk, Zieziula, Gilewicz piłka ostatecznie 
trafiła do zmiennika, który spokojnie wyczekał Skowyrę i pew-
nie wpakował piłkę do siatki. Sektor przyjezdnych eksplodował  
z radości, a wielu sympatyków gospodarzy zdawało się już 

z w ą t p i ć  
w moż-
l i w o ś ć 
osiągnię-
cia ko-
rzystnego 
w y n i k u . 
Nikt nie 
s p o d z i e -
wał się 
h o r r o r u , 
mającego 
za chwilę 
nastąpić.

     Niespełna sześćdziesiąt sekund później Ruch wyrównał, roz-
poczynając bramkową akcję od środka boiska po stracie gola! 
Po długim podaniu Dramskiego piłkę głową zgrał Janoszka,  
a uderzenie – również głową - rezerwowego Dariusza Dwojaka 
trafiło w słupek. Ten jednak przy dobitce nie miał problemów  
z wbiciem futbolówki do bramki. Na trybunach euforia, choć  
remisowy wynik promował gości.

     Zegar zbliżał się już do dziewięćdziesiątej minuty gry, kie-
dy arbiter Zbigniew Kosmala z Knurowa podyktował rzut karny 
dla Ruchu po faulu Pieniążka na Klukowskim! Strzelać mógł go 

oczywiście nie kto 
inny, jak tylko Ja-
noszka! „Król Ra-
dzionkowa” w tym 
kluczowym mo-
mencie jednak za-
wiódł! Była to jedna  
z niewielu niewy-
korzystanych przez 
niego w karierze 
jedenastek, których 
przecież przez lata 
był etatowym wy-
konawcą. 
- Ja wtedy wy-
szłam z trybun. 
Stałam już po 
drugiej stronie 
budynku klubo-
wego, nie widzia-
łam co się dzieje. 
Byłam załamana 
- opowiadała mał-
żonka „Ecika” na 

łamach książki wydanej na dziewięćdziesięciolecie klubu „Żół-
to-czarnej ojczyźnie”. Pani Irena Janoszka, a wraz z nią pewnie 
i inni kibice, właśnie tam usłyszała szaleńczy wybuch entuzja-
zmu, jaki kilkadziesiąt sekund później wybuchł w najbliższym 
otoczeniu boiska.
     Rzutu karnego nie wykorzystał, ale przy strzale głową z kilku 
metrów pomylić się już nie mógł. Tyszanie w doliczonym czasie 
gry rozpamiętywali jeszcze akcję sprzed chwili, kiedy ich zda-
niem powinni otrzymać rzut karny za przewrócenie Piszczka, 
gdy dośrodkowanie Jana Pietrygi na pole karne gości na zwy-
cięskiego gola zamienił Janoszka. Chwilę później sędzia zakoń-
czył to spotkanie. Kibice wbiegli na murawę...
 W Radzionkowie już byli w ogródku, już witali się z 
gąską. W ostatnim meczu rozgrywanym trzy dni później w Nie-
dobczycach z przeciętną drużyną Rymera, „zółto – czarnym” do 
wywalczenia awansu wystarczał zaledwie remis... 

Dariusz Dwojak:
Ten mecz był dla mnie szczególny. Nie tylko dlatego, że graliśmy z 
liderem, i że w przypadku zwycięstwa w ostatnim meczu wystarczał 
nam remis do wygrania ligi. Drzemała we mnie przed tym spotka-
niem wielka sportowa złość, bo wszystkie dotychczasowe mecze 
zaczynałem w pierwszym składzie, a w tym najważniejszym meczu 
sezonu trener Jerzy Frenkiel akurat posadził mnie na ławce rezerwo-
wych. Patrząc jednak z perspektywy czasu, to był jednak dobry ruch 
trenera, bo ta bramka, strzelona przeze mnie pięć minut po moim 
pojawieniu się na murawie, odnowiła nasze nadzieje na wygraną. 
Po stracie gola rozpoczynaliśmy od środka. Potraktowaliśmy to jako 
stały fragment gry, który trenowaliśmy na treningach, a który po-
legał na tym, że Damian Dramski wrzucał długą piłkę w pole kar-
ne do Mariana Janoszki. Ostatecznie moja skromna osoba była w 
tym miejscu, w którym powinna być. A potem zaczął się ten horror, 
najpierw z niewykorzystaną jedenastką „Ecika”, a później z jego go-
lem oczywiście po strzale głową. Mecz to był naprawdę specyficzny. 
Chyba nigdy wcześniej, a myślę, że i nigdy później, nawet w Ekstra-
klasie, nie było na nim aż tylu ludzi. Na stadionach nie było wtedy 
prawie żadnych zabezpieczeń, kibice stali gdzie popadnie, zajmowali 
całą koronę stadionu, wbiegali na murawę, co z jednej strony nam 
piłkarzom przeszkadzało, ale z drugiej jednak mobilizowało, bo na 
bieżąco pokazywało nam jak wielkie emocje temu spotkaniu towa-
rzyszą towarzyszą. Cieszę się, że zagrałem w tym meczu, tak do dziś 
wspominanym przez kibiców, cieszę się, że dałem im trochę radości 
swoim golem. Mam przed oczami obrazy z tego meczu, jak to by było 
wczoraj. Szkoda tylko, że później ta historia nie skończyła się dla nas 
happy endem. 

17 czerwca 1992: Ruch - GKS Tychy 2:1 (0:0)
0:1 - Zieziula 81’, 1:1 - Dwojak 82’, 2:1 - Janoszka 90’
Ruch: Skowyra - Pietryga, Gruszka, Zawadzki, Paruzel - Bujoczek (46’ 
Rak), Dramski, Potempa (76’ Dwojak), Maj - Klukowski, Janoszka. 
Trener: Frenkiel.
Tychy: Luncik - Szlachcic, Hojeński, Pieniążek, Zadylak - Kołodziejczyk, 
Rus (72’ Zieziula), Szczepanek, Sitko - Gilewicz, Bizacki (64’ Piszczek). 
Trener: Wira.
Żółte kartki: Paruzel, Klukowski - Rus, Gilewicz, Zadylak.
Sędzia: Kosmala (Knurów). Widzów: ponad 10 000.

Marian Janoszka:
Ten mecz był dla nas niezwykle ważny. Potrzebowa-
liśmy zwycięstwa, remis nic nam nie dawał. Długo 
utrzymywał się jednak wynik bezbramkowy. Rywale 
w końcówce pierwsi strzelili gola. My zaczęliśmy od 
środka i od razu wyrównaliśmy. Radość gości trwa-
ła chyba tylko trzynaście sekund. Przy rzucie karnym 
wszyscy we mnie wierzyli, cała drużyna i wszyscy ki-
bice. Czułem się aż może za pewnie, i stało się inaczej, 
nie wykorzystałem tej jedenastki, trafiłem w słupek. 
Pomyślałem sobie wtedy, że jest już po wszystkim, że 
szanse na awans bezpowrotnie przepadły. Ale nade-
szła dziewięćdziesiąta minuta, kiedy bodajże z zerowe-
go kąta strzałem głową zdobyłem zwycięską bramkę. 
Niezapomniana dramaturgia.
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