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Zapraszamy Państwa do udziału w Plebiscycie Stulecia Ruchu Radzionków, w którym wybierzemy w pięciu 
kategoriach najwybitniejsze postacie w stuletniej historii klubu. 
 
Wewnątrz Ciderlandu przedstawiamy nasze propozycję w pięciu kategoriach. Kupony do głosowania znajdą 
się w „Ciderlandach meczowych” podczas spotkań z Wartą Zawiercie (piątek 4 października 19:00) oraz z Unią 
Dąbrowa Górnicza (sobota 19 października 15:00). Będziemy je wrzucać do specjalnej urny, która zostanie 
wystawiona w trakcie ligowych spotkań z Unią Dąbrowa Górnicza i Sarmacją Będzin (środa 30 października 
18:00).

Na kuponach znajdzie się pole do wypisania imienia i nazwiska głosującego. Pole to nie jest obowiązkowe, 
aczkolwiek wśród głosujących wylosowane zostaną trzy zestawy upominków klubowych (zestaw gadżetów 
wydanych na stulecie klubu) i tylko podanie danych umożliwi wzięcie udziału w losowaniu.

Na kuponach każdej kategorii oprócz naszych nominacji znajdzie się też pole do dopisania własnego kandydata, 
jeśli uważają Państwo, że kogoś pominęliśmy.
Wyniki głosowania ogłoszone zostaną podczas listopadowej Gali Jubileuszowej z okazji stulecia Ruchu 
Radzionków. 

Zależy nam by uhonorować jak najwięcej postaci, a w kilku kategoriach powtarzają się te same osoby. Dlatego 
bardzo prosimy rozważyć by zakreślając w jednej kategorii jedną postać w innej, w której to nazwisko się 
powtarza, wskazać inną osobę.

PLEBISCYT STULECIA
RUCHU RADZIONKÓW
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Laptopy prosto z fabryki
FABRYKA LAPTOPÓW
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Kategoria: WYDARZENIE 100-LECIA
1. Reprezentant Ruchu Radzionków kolarz LUCJAN LIS wchodzący w skład 
Reprezentacji Polski podczas Olimpiady w Monachium 1972 zdobywa  
w jeździe drużynowej na czas srebrny medal, zaś w roku 1973 w Barcelonie 
sięga po tytuł Mistrza Świata.

2. Drużyna Ruchu Radzionków w swym debiutanckim sezonie  
w Ekstraklasie kończy sezon na szóstym miejscu, zaś w pierwszym  
w historii meczu na tym poziomie rozgrywkowym pokonuje 5:0 WIDZEW 
ŁÓDŹ.

3. Podczas pielgrzymki w dniu 17 listopada 1999 roku delegacja Ruchu 
Radzionków dostąpiła ogromnego zaszczytu klękając przed Ojcem Świętym 

Janem Pawłem II.

4. Ruch Radzionków w 2009 roku poprzez Mennicę Państwową wydaje 
srebrną monetę - dukat lokalny  z postacią Mariana Janoszki. 

Kategoria: PREZES 100-LECIA
1. Paweł Bomba – twórca największego sukcesu w historii Ruchu 
Radzionków. Pod jego rządami Klub awansował do II ligi (dzisiejsza I liga) 
i do I ligi (dzisiejsza Ekstraklasa), gdzie występował przez trzy sezony.  
W efekcie wykonanej ogromnej pracy organizacyjnej rozsławił Radzionków 
w Polsce poprzez sportowe sukcesy Ruchu Radzionków.

2. Tomasz Baran – klub z poziomu szczebla IV ligi wprowadza do I ligi.  
Tak więc osiąga trzy kolejne awanse z IV do III, z III do II i z II do I ligi.  
Były to ostatnie spektakularne sukcesy Klubu, niestety z gorzkim finałem. 

3. Marcin Wąsiak – w historii Klubu nie 
było prezesa, który podjąłby się tak 
trudnego zadania.  W roku 2012 jako 
jedyny chętny przejął upadający Klub, 
który stał się bankrutem i przez wielu 

pesymistów został skazany na likwidację. Zarządzany przez niego Klub 
obecnie jest na ostatniej prostej w procesie restrukturyzacji zadłużenia. 



Kategoria: TRENER 100-LECIA
1. Andrzej Płatek – trener, który osiągnął największy sukces  
z radzionkowskimi piłkarzami. W roku 1998 wygrał rozgrywki II ligi i awansował 
do I ligi (obecnej Ekstraklasy). W debiutanckim sezonie zajął najwyższe w historii 
klubu 6 miejsce w Ekstraklasie!        (Zdjęcie pochodzi ze strony www.ekstraklasa.org.)

2. Jan Kozłowski – legendarny trener sekcji piłki ręcznej. Pod jego batutą 
radzionkowscy piłkarze ręczni wielokrotnie zdobywali Mistrzostwo Śląska dające 
im prawo gry o awans do najwyższej krajowej klasy rozgrywkowej.
Trener Kozłowski – w ciemnej bluzie – udziela wskazówek drużynie piłkarzy ręcznych.

3. Mieczysław Wilczewski – trener kolarstwa, pierwszy 
trener Lucjana Lisa, który o  swoim trenerze mówił -  

to dzięki jego pracy Radzionków doczekał się Mistrza Świata  
i Wicemistrza Olimpijskiego.
Trener Wilczewski pierwszy z lewej udziela wskazówek 
drużynie kolarzy.

4. Rafał Górak – pracował w Ruchu Radzionków od czerwca 2006 roku do grudnia 2011 
roku. Pod jego wodzą radzionkowscy piłkarze zaliczyli trzy awanse z rzędu od czwartej 
ligi do pierwszej. 

Kategoria: PIŁKARZ 100-LECIA
1.Marian Janoszka „ECIK” - wychowanek Ruchu Radzionków i piłkarz, bez 
którego trudno byłoby sobie wyobrazić żółto-czarnych przez trzy dekady. 
Odchodził najpierw do niemieckiego klubu, potem do GKS Katowice, ale 
zawsze wracał. Jego gole decydowały często o wynikach Ruchu na drodze 
do Ekstraklasy, i w niej samej. Potem przez wiele lat trener młodzieży 
 w klubie.

2. Adam Kompała – do Radzionkowa trafił w roku 1993 
 z Górnika Zabrze, i jako jeden z liderów zespołu przeszedł z nim drogę  
z trzeciej ligi do pierwszej. W Ekstraklasie jednak nie zagrał, gdyż odszedł 
do Górnika, w którego barwach został królem strzelców Ekstraklasy. Do 
Ruchu Radzionków wrócił na zakończenie kariery w 2008 na dwa lata,  
i znów dwa razy poprowadził drużynę do awansów.

3. Jerzy Szołtysik „PISCEK” - wychowanek, pierwszy piłkarz  
z Radzionkowa, o którym usłyszała piłkarska Polska! Regularnie 
grał w reprezentacji Śląska, a po meczu z Warszawą, w którym 
strzelił trzy gole, prasa domagała się wręcz jego powołania 
do reprezentacji Polski! Regularnie też odrzucał oferty innych 
klubów, będąc tak silnie związanym z Radzionkowem, w którym 
spędził całą karierę w latach powojennych. Lider drużyny, która 
w 1952 roku brała udział w rozgrywkach drugiej ligi.
Szołtysik już jako trener piłkarzy stoi pierwszy z lewej.
Ciąg dalszy na stronie 11.
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Kategoria: POSTAĆ 100-LECIA
1. Lucjan Lis – kolarz, wychowanek Ruchu Radzionków. Jedyny 
w historii klubu medalista olimpijski (srebro drużynowo na 
Olimpiadzie w Monachium w 1972 roku). Mistrz Świata  

w drużynie w 1973 roku. 
Osiągał sukcesy także w 
Wyścigu Pokoju i w Tour de 
Pologne.

2. Marian Janoszka – piłkarz, wychowanek Ruchu Radzionków i jego 
zawodnik w latach 1977-1989, 1990-1992, 1995-2002.Wprowadził 
jako kapitan drużynę Ruchu do pierwszej ligi, i jako najstarszy  
w historii piłkarz strzelił w niej gola. Jego pseudonim „Ecik” znała cała 
piłkarska Polska, a przez fachowców uważany był za najlepiej grającego 
głową zawodnika Ekstraklasy.

3. Paweł Bomba – wychowanek Ruchu Radzionków i niespełniony 
piłkarz. Trener piłkarzy nożnych (awans do III ligi), ale też piłkarzy 
ręcznych i badmintonistów. Przede wszystkim jednak legendarny 
Prezes klubu, za którego kadencji piłkarze Ruchu osiągnęli 
największy sukces czyli przez trzy lata grali w pierwszej lidze. 

W studio Canal+ przed debiutem w pierwszej lidze z Widzewem 
Łódź.
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 KALENDARIUM
14.08.1919 - powołanie organizacji o nazwie „Towarzystwo Gier  
i Zabaw” w Radzionkowie
28.05.1920 - walne zgromadzenie „Towarzystwa Gier i Zabaw” 
zmienia jego nazwę na „Ruch”
1945 - 1949 - wznowienie działalności klubu po drugiej wojnie 
światowej (w klubie działa dziesięć sekcji)
1949 - przejęcie opieki nad klubem przez KWK Bytom i zmiana nazwy 
na GKS Ruch Radzionków; rozpoczęcie budowy boiska przy ulicy 
Szymały, powstanie sekcji piłki ręcznej
1951 - awans drużyny piłki nożnej do drugiej ligi
1952 - spadek drużyny piłki nożnej z drugiej ligi
1955 - rozwój klubu do dwunastu sekcji (w tym pływanie, żeglarstwo, 
narciarstwo)
02.1964 - GKS „Ruch Radzionków” (Kopalnia Bytom) przejął GKS 
„Górnik” (Kopalnia Radzionków)
1954 - 1970 - lata gry drużyny piłki nożnej w trzeciej lidze i A-klasie
1968 - awans drużyny piłki ręcznej do II ligi
02.1969 - rozpoczęcie budowy stadionu w Radzionkowie III
1970 - ograniczenie działalności klubu do trzech sekcji (piłka nożna, piłka 
ręczna, kolarstwo)
1971 - kolarz Lucjan Lis w wyścigu drużynowym zdobywa brązowy medal 
Mistrzostw Świata
1972 - spadek drużyny piłki ręcznej z drugiej ligi; kolarz Lucjan Lis wraz  
z drużyną zdobywa w Monachium srebrny medal olimpijski
16.06.1973 - uroczyste otwarcie nowego stadionu przez wojewodę 
śląskiego gen. Jerzego Ziętka
1973 - kolarz Lucjan Lis w Barcelonie w wyścigu drużynowym sięga po 
Mistrzostwo Świata
1980 – przejęcie sekcji badmintona z Klubu Sportowego Budowalni 
Sucha Góra
1989 – awans piłkarzy nożnych do trzeciej ligi – rozpoczęcie ery sukcesów 
piłkarzy Ruchu Radzionków; awans sekcji badmintona do pierwszej ligi
1992 - przegrana 0:1 z Rymerem Niedobczyce pozbawia piłkarzy nożnych 
awansu do drugiej ligi
1994 - w klubie działają już tylko dwie sekcje: piłka nożna (trzecia liga) 
oraz piłka ręczna (liga okręgowa); sekcja badmintona zostaje przekazana 
do Domatora Gwarka Tarnowskie Góry
1996 - po czterdziestu pięciu latach piłkarze nożni wracają do drugiej ligi
1998 - historyczny awans piłkarzy nożnych do pierwszej ligi; w Pucharze 
Polski Ruch odpada dopiero w ćwierćfinale przegrywając w rzutach 
karnych z Górnikiem Zabrze 
24.07.1998 - na inaugurację pierwszej ligi radzionkowianie gromią 
Widzew Łodź 5:0
1999 - pierwszy sezon w pierwszej lidze Ruch kończy na szóstym miejscu, 
najwyższym spośród wszystkich śląskich klubów
17.11.1999 - pielgrzymka delegacji piłkarzy Ruchu na spotkanie z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II 
2001 - spadek drużyny piłkarskiej z pierwszej ligi
2003 - spadek Ruchu do trzeciej ligi
2004 - koniec działalności sekcji piłki ręcznej (przekazano drużyny    
młodzieżowe do UKS MOSM Bytom)

2005 - spadek Ruchu do 
ligi czwartej
0 1 . 0 7 . 2 0 0 5 - klub działa pod nazwą 
Klub Sportowy Ruch Radzionków, GKS 
Ruch Radzionków przechodzi w stan likwidacji
2008 - Ruch wraca do trzeciej ligi
2009 - awans Ruchu do drugiej ligi (dawna trzecia liga), wydano lokalny 
dukat z wizerunkiem Mariana Janoszki
2010 - awans Ruchu do pierwszej ligi (dawna druga liga)
2012 - Ruch wycofuje się z pierwszej ligi i na rok znika z rozgrywek 
seniorskich
2013 - powrót drużyny do gry w trzeciej lidze, zakończony spadkiem do 
czwartej ligi
2014 - 2018 - lata gry drużyny w czwartej lidze
2018 - awans do trzeciej ligi po wygranych barażach z Polonią Bytom; 
drugi mecz barażowy ostatnim na stadionie przy ulicy Narutowicza 
 w Bytomiu-Stroszku, który potem został wyburzony
2018 -  Ruch swoje mecze w trzeciej lidze rozgrywa w rundzie jesiennej 
gościnnie na stadionie w Orzechu
2019 - piłkarze przenoszą się na nowe boisko wybudowane przy 
Szkole Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie; w pierwszym po 
czterdziesty czterech latach meczu w Radzionkowie wygrywają 2:0  
ze Stilonem Gorzów Wielkopolski, ale po bardzo słabej rundzie spadają do  
czwartej ligi.
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