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Szanowni Państwo

 Cieszę się, że światło dzienne ujrzało wydawnictwo przedstawiają-
ce dzieje sportu w Ujejscu. Przytoczone w nim fakty stanowią ważną część 
historii dzielnicy, są też nieodzownym elementem historii miasta. W cie-
kawy sposób przedstawiono osoby, których pasja, niezłomność i bezbrzeż-
ne zaangażowanie stały się kamieniem węgielnym dąbrowskiego sportu. 
Na tym fundamencie budowano klub sportowy, którego działalność ogni-
skowała życie dzielnicy. Z tych szeregów wyrośli późniejsi działacze, któ-
rzy angażowali się w sport także w innych rejonach Polski. Należy tu pod-
kreślić, że funkcjonowanie ujejskiego klubu miało specyficzny charakter. 
Triumfy i zawodowstwo nigdy nie stały tam na pierwszym planie. Czysta 
energia i radość płynące ze sportu były najważniejsze. Do tego aktywność 
fizyczna i zmagania sportowe były istotnymi czynnikami integrującymi lo-
kalną społeczność i nadającymi jej kolorytu. 

 Wydarzenia opisane w tej publikacji dla wielu osób, w tym także 
dąbrowian, są nieznane, a przecież warte utrwalenia i przybliżenia. Jest mi 
niezmiernie miło, że my, dąbrowianie, mamy wyjątkowe i barwne dzie-
dzictwo, którym poprzez tę ciekawą publikację możemy się podzielić. 

   

	 	 	 	 		 Prezydent		Dąbrowy	Górniczej



    

 Historia ujejskiego sportu nie zaczęła się wraz z powstaniem Uczniowskiego 
Klubu Sportowego (UKS) „Pionier” Ujejsce. Ba, nie zaczęła się nawet wraz z działalno-
ścią Koła Ludowego Zespołu Sportowego (LZS) „Pionier” Ujejsce ani nawet Robotnicze-
go Klubu Sportowego (RKS) „Jastrząb”. Niemal prehistoryczne początki sięgają okresu 
międzywojennego, kiedy to ujejska młodzież każdy ranek zaczynała od pędzenia krów na 
okoliczne pastwiska. Przed rokiem 1933, kiedy dokonano scalenia gruntów, całymi grupa-
mi spotykano się na okolicznych łąkach i pastwiskach (Klemencin, Pasternik, Doły, Row-
ce, Pastwisko, Źródła, Głęboki Dół), gdzie jedną z głównych rozrywek, zwłaszcza dla 
młodszych pasterzy, były gry i zabawy ruchowe. 
 Znano i bawiono sie m.in. w berka, palanta, zapasy, wszelkiego rodzaju skoki  
i biegi a nawet wyścigi konne. Te ostatnie, rozgrywane na gromadzkim pastwisku w 
Klemencinie, cieszyły się największym uznaniem i uprawiane były także przez starszą 
młodzież oraz mężczyzn. Zaraz	 z	 rana	 pasterze,	 którzy	 przygnali	 krowy	 jadąc	 na	 ko-
niach,	zatrzymywali	się	koło	jochamczynej	przykopy,	a	kiedy	zebrało	sie	kilkunastu,	jeden	 
z	nich	krzyknął:	wio!!!	A	za	nim	inni	darli	się	wniebogłosy,	trzymając	się	grzyw	i	okładając	
„pętaczkami”	swoje	szkapy	jechali	na	końskie	pastwisko	tzw.	„dołek”.	Po	drodze	należa-
ło	sforsować	przeszkodę	na	trasie	w	postaci	małej	lecz	płynącej	w	głębokim	jarze	rzecz-
ki.	W	trakcie	tej	hecy	bardziej	narowiste	szkapy	podkręcały	łby	i	wierzgały	zadami	zrzuca-
jąc	jeźdźców,	nierzadko	do	błota.	Nieszczęśliwych	wypadków	kroniki	nie	zanotowały.	Nad-
wyrężone	gnaty	szybko	przychodziły	do	normy	a	zamoczone	odzienie	do	południa	zdąży-
ło	wyschnąć	na	wbitym	w	trawnik	kiju.	Najczęściej	pierwsze	miejsce	zdobywał	i	najwięcej	
trawy	w	Klemencinie	zeżarł	niski	ciemnogniady	uralski	konik	(kłusak,	pozostałość	z	I	woj-
ny	światowej)	od	nazwiska	właściciela	zwany	„Jaworeczek”.
 Grano także w karty: w wojnę, durnia, cygana, świnię, piotrusia, sześćdziesiąt 
sześć i w oczko. Kilka gier i zabaw zapewne niedługo zniknie już z ludzkiej pamięci: ha-
rzec, trygiel, popry...

POPRY. Wczesne RPG: do gry były potrzebne „popry”, tj. 5 drewnianych sześcianków 
o krawędziach ok. 2 cm oznaczonych następującotak, jak na ilustracji poniżej. Jeden  
z graczy podrzucał „popry” do góry a po spadnięciu na ziemię każdy szybko łapał po  



 jednym nie patrząc na znak. Następnie w zależności od posiadanego znaku gracze recyto-
wali swoje role. Gospodarz: „ukradli	mi	parę	koni,	parę	wołów,	można	ich	tu	oszukać?” 
Marszałek: „Można,	można,	 tylko	mi	pana	Sędziego	nie	posądzać.” Gospodarz wskazy-
wał ręką na jednego z pozostałych uczestników. Jeśli zgadł, złodziej otrzymywał karę, a je-
śli nie zgadł, karę otrzymywał gospodarz. Rodzaj kary ustalał sędzia a wymierzał policjant. 
 Już w tym okresie grano także w piłkę nożną. Prawdziwej piłki rzecz jasna nikt 
nie posiadał - była to stara pończocha wypchana szmatami i obwiązana sznurkiem. Żad-
nych zasad nie znano ani nie przestrzegano - cała zabawa sprowadzała się do gromadnego 
biegania po pastwisku i kopania „piłki” kto mógł i ile mógł w kierunku przeciwnych „bra-
mek”. Te ostatnie zbudowane były z ubrań graczy położonych na trawie.
 W roku 1929 pojawił się w Ujejscu nowy nauczyciel gimnastyki, Aloj-
zy Dziubek. Na polu za szkołą prowadził z dziećmi ćwiczenia z wielu dyscy-
plin sportowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeden z uczniów, Wła-
dysław Będkowski, podpatrzył mecze czeladzkiego RKS „Gwiazda” i postano-
wił zaszczepić pomysł na ujejskim gruncie. Przekonał kilku przyjaciół tworząc  

w ten sposób pierwszą drużynę,  
w skład której oprócz niego we-
szli m.in.: Józef Bargieła, Anto-
ni Ciepliński, Konrad Kańtoch, 
Czesław i Adam Kryczek, Józef 
Potępa, Marian Skowron i Sta-
nisław Wiśniewski. Miejscowy 
rymarz Marian Wylężęk zrobił 
pierwszą piłkę, ale dopiero dru-
ga miała kształt w miarę regu-
larnej kuli. Z licznych rywalizu-
jących ze sobą grupek utworzo-
no jedną drużynę, która nazwa-
ła się Robotniczy Klub Spor-
towy „Jastrząb”. Boisko wy-
tyczono na przylegającym do 
lasu pastwisku w Klemencinie.  
Z kory topolowej Józef Bargie-
ła wykonał pieczątkę o treści: 
R.K.S. „Jastrząb” Ujejsce.
 Pierwszy swój oficjalny 
mecz „Jastrząb” rozegrał - i od 

razu wygrał - z Trzebiesławicami w Gródkach. W bramce ujejskiej drużyny stanął Marian 
Skowron, na obronie Konrad Kańtoch i Jan Kaleta, w pomocy Józef Potępa, Stefan Sołty-
sik, Tadeusz Dratwiński i Adam Kryczek, w ataku Józef Bargieła, Czesław Kryczek, Sta-
nisław Wiśniewski, Władysław Będkowski i Antoni Ciepliński. 
 Ze wspomnień W. Będkowskiego: „Z	wojkowianami	ustaliliśmy	termin	meczu	
na	niedzielę	godz.	10.00.	W	sobotę	(jak	nigdy	dotąd)	zapowiedziałem	w	domu,	że	jutro	
idę	do	kościoła	do	Wojkowic,	proszę,	aby	mnie	obudzono	wcześniej,	abym	mógł	z	rana	 

Łąki zwane Klemencin (Klemęcin; tu, na dawnej mapie, 
zwane Klewęciny) - miejsce „pastwiskowej edukacji” ujej-
skiej młodzieży.



napaść	kozę.	Już	o	godz.	5.00	byłem	z	kozą	na	Hendówce,	rwałem	jej	trawę	i	pozwala-
łem	na	wszystko,	aby	sie	tylko	dobrze	napasła.	O	ósmej	(orientowałem	się	według	słońca)	
zszedłem	z	kozą	do	wsi,	wstąpiłem	do	Skowronów	i	głośno	zapytałem	Mańka,	czy	nie	zre-
zygnował	z	pójścia	do	kościoła.	Potwierdził	że	pójdzie,	więc	zaprowadziłem	kozę	do	chle-
wa,	wszedłem	na	 strych,	 gdzie	miałem	 schowane	 trampki	wypożyczone	od	nauczyciela	 
A.	Dziubka,	wyrzuciłem	je	oknem	i	schowałem	w	chlewie.	Nadszedł	Maniek	trzymając	pod	
pachą	zapakowane	swoje	buty,	do	których	dołączyłem	moje	trampki.	Pakunek	ten	rzeko-
mo	miał	podać	ciotce	mieszkającej	na	górkach.	Na	mecz	zdążyliśmy	i	mimo	ze	ich	druży-
na	była	zasilona	takimi	asami	jak	Stach	Hajduk,	Mietek	i	Edek	Rogożowie,	Szczepan	Fer-
dynand	i	inni,	wygraliśmy	w	stosunku	0:1.	
	 Mecz	 z	 seniorami	 z	Ujejsca	w	Klemencinie.	 Naszymi	 przeciwnikami	 byli:Sta-
siek	 Pająk,	Antek	 Szlęk,	 Stach	 Landecki,	Mietek	 Będkowski,	 Stefek	 Nagły,	 Stefek	 Sob-
czyk,	Stach	Grząś,	Felek	Papierniak,	Jaś	Będkowski	i	inni.	W	kilka	minut	po	rozpoczęciu	
gry	zgłosił	się	do	nas	obcy	młody	człowiek	podający	się	za	uczestnika	zorganizowanego	 
w	lesie	na	bagnach	zlotu	Towarzystwa	Uniwersytetu	Robotniczego	(TUR)	i	prosił	o	udo-
stępnienie	boiska	na	godziny	popołudniowe.	Zgodziliśmy	się	a	 turowca	włączyliśmy	do	
naszego	składu.	Mimo	to	nie	daliśmy	rady	i	przegraliśmy	6:1.	Jedyna	bramkę	dla	„Ja-
strzębia”	z	karnego	zdobył	gość	zlotowy.” 
 Po wybuchu wojny „Jastrząb” nie zawiesił działalności, choć mecze rozgrywane 
były znacznie rzadziej i z zachowaniem wzmożonej czujności. Nowe boisko urządzono 
w Dębnikach. Grano m.in. z Trzebiesławicami, Wygiełzowem, Wojkowicami i Antonio-
wem. W 1940 roku Niemcy przerwali mecz ze Strzemieszycami Małymi. Piłkę skonfisko-
wano a zawodnicy musieli oświadczyć, że więcej w piłkę grać nie będą. W obawie przed 
aresztowaniami obietnicy tej do końca wojny dotrzymali. 
 Życie nie znosi pustki, zatem sportowe życie wróciło do Ujejsca jak tylko prze-
stały grzmieć działa. Żaden z przedwojennych zawodników nie zginął, nie wszyscy jed-
nak wrócili z wojennej tułaczki. Pierwszy ujejski piłkarz, Władysław Będkowski, zakła-
dał MKS „Chemik” w Koźlu oraz zajął się sędziowaniem, bramkarz Marian Skowron za-
angażował się w bytomskiej „Polonii”, której został nawet honorowym prezesem. 
 Ci, którzy zostali, już w maju 1945 zorganizowali pierwsze zebranie założyciel-
skie nowego klubu. W wielu polskich wsiach powstawały wówczas kluby, które przyj-
mowały nazwy Ludowych Zespołów Sportowych. Taki właśnie LZS powstał wówczas  
w Ujejscu. Skład tego pierwszego powojennego zarządu klubu przedstawiał się następu-
jąco: Józef Zawadzki - prezes; Stanisław Śliwiński - zastępca prezesa; Tadeusz Swobo-
da - sekretarz; Józef Potępa - skarbnik.
 Nowo powstały zespół został zgłoszony do powiatowego zrzeszenia LZS  
w Będzinie. Początkowo nie istniał żaden kalendarz rozgrywek ani kalendarz imprez 
sportowych. Grano sporadycznie, najczęściej po uzgodnieniu miejsca i terminu spotkaniu  
z zainteresowaną drużyną. Przeciwnikami były podobne drużyny z okolicznych miejsco-
wości: Trzebiesławic, Wojkowic Kościelnych i Ząbkowic.
 W roku 1947 do Ujejsca powrócił jeden z przedwojennych działaczy sporto-
wych, Marceli Musiał, i wkrótce objął funkcję nowego prezesa klubu. Zmienił się tak-
że skład zarządu, do którego weszli nowi działacze, znani także z późniejszych okre-
sów: Władysław Jędryczek, Bolesław Dratwiński oraz Stanisław Szczypa. Działacze ci  



jednocześnie stanowili trzon ujejskiej drużyny piłki nożnej. Starsi mieszkańcy Ujejsca nie 
przejawiali wówczas aktywności w dziedzinie sportu.
 W tym pierwszym, nomen omen, pionierskim okresie, nie było żadnego trene-
ra, a jedynie kilka razy do roku przyjeżdżał z Będzina instruktor, który uczył miejscową 
młodzież zasad oraz taktyki nowoczesnej piłki nożnej. Ciągle też odbywały sie, choć nie-
regularnie, mecze piłkarskie - przeciwnikami były drużyny ze wsi powiatu będzińskiego: 
oprócz wyżej wymienionych także Psar, Bobrownik, Strzemieszyc, Siemonii, Sączowa, 
Strzyżowic a nawet miast: Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sosnowca i Czeladzi.
 Klub w tym czasie nie dysponował niemal żadnymi funduszami na swoją dzia-
łalność. Jedynie przychody generowane były dzięki organizacji zabaw publicznych. Na 
mecze „wyjazdowe” zawodnicy chodzili na piechotę lub na rowerach, a jeśli było dalej 
na pożyczonej z jakiegoś zaprzyjaźnionego zakładu ciężarówce lub traktorze z przyczepą. 
Już wtedy zawodnicy z Ujejsca grali najczęściej w biało-zielonych strojach (białe spoden-
ki, zielone koszulki). Boiska z prawdziwego zdarzenia wówczas nie było, jedynie zaadop-
towane do tego celu piaszczyste pole na Dymnikach. 
 Rok 1950 przyniósł drużynie LZS Ujejsce pierwszy sukces: na poziomie istnie-
jącej już wtedy klasy rozgrywkowej „C” drużyna piłkarska zajęła pierwsze miejsce. Na-
grodą było kompletne wyposażenie klubu w nowe stroje, w tym buty, których wcześniej 
często brakowało.
 Główną bolączką 
ujejskich piłkarzy był brak 
profesjonalnego boiska. Pole 
na Dymnikach nie nadawało 
się do gry, zwłaszcza w po-
rze letniej, kiedy to nad grają-
cymi unosiły się tumany pyłu 
do tego stopnia, że okoliczne 
dziewczęta nie mogły rozpo-
znać swoich chłopaków. Tak-
że brak rzeki w pobliżu unie-
możliwiał pomeczową ką-
piel. Zawodnicy, będący jed-
nocześnie strażakami w miej-
scowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, postanowili założyć boisko obok remizy, w pobliskim parku. Sprawa stała się 
aktualna w roku 1955 (po ponownym zajęciu przez LZS Ujejsce pierwszego miejsca w 
C-klasie), kiedy na zarządzie OSP przegłosowano sprawę. 19 grudnia 1955 wysłano pi-
smo do Zakładów Elektrochemicznych w Ząbkowicach oraz Huty Szkła Gospodarczego 
w Ząbkowicach z prośbą o żużel kotłowy lub gruz w celu budowy stadionu Zakład Elek-
trochemiczny odpowiedział, że materiały przekaże, ale zawodnicy muszą sobie sami zor-
ganizować transport. Huta natomiast odmówiła.
 W styczniu 1956 wystosowano pismo do rady powiatowej Zrzeszenia LZS,  
w którym poinformowano, że boisko piłkarskie jest w obecnym stanie niemożliwe do 
użytku ze względu na nietrwałą nawierzchnię (piasek). W związku z tym trzeba nawieźć 

LZS Ujejsce w latach 50.



żużlu. Teren został już w czynie 
społecznym zniwelowany i wybra-
no 20 cm piasku. Wacław Wylężek 
podjął się roznieść karty szarwar-
kowe do rolników aby przywieźli 
żużel na boisko sportowe Pomagał 
mu w tym Jerzy Szuliński. Wiosną 
1956 roku znaczna część parku 
przy remizie, gdzie miało powstać 
boisko, została już pokryta przy-
wiezionym z Ząbkowic żużlem. 
Wkrótce jednak te podjęte spo-
łecznie prace trzeba było wstrzy-
mać na skutek protestu zarządu 
straży pożarnej. Piłkarze wrócili 
tym samym na Dymniki.
 Niestety, dla pierwszej 
powojennej dekady ujejskiego sportu nie zachowało się 
wiele dokumentów. Strzępki informacji zawdzięczamy jedynie spisanej po latach kroni-
ce oraz sporządzonej w roku 1978 charakterystyce klubu. Wiadomo, że oprócz lokalnych 
sukcesów w piłce nożnej (wspomniane dwa zwycięstwa w C-klasie) klub mógł poszczy-
cić się osiągnięciami także w innych dyscyplinach. Z lekkiej atletyki uprawiano biegi na 
100 i 400 metrów (Halina Wylężek), rzut dyskiem (Krystyna Dydak, Maria Szulińska). 
Istniały także sekcje siatkówki i tenisa stołowego.
 Skład zarządu klubu w roku 1955 przedstawiał się następująco: Marceli Musiał 
- przewodniczący; Stanisław Śliwiński - zastępca; Zygmunt Latos - sekretarz; Józef Za-
wadzki - skarbnik (w styczniu 1956 roku skarbnikiem została Aleksandra Bijak).
 Był to jednak koniec pierwszego powojennego okresu działalności klubu. Brak 
stadionu skutecznie zniechęcał młodzież do większego zaangażowania. Także miejscowi 
rolnicy nie kwapili się ze świadczeniami szarwarkowymi na obiekt, który ich zdaniem był 
zupełnie zbędny. W efekcie piętrzących się trudności wiosną 1956 roku nie zgłoszono dru-
żyny piłki nożnej do żadnych rozgrywek. 

RAKTYWACJA 

 O potrzebie sportu dla młodzieży przypomniano sobie w Ujejscu jesienią 1959 
roku. Głównym motorem nowych działań był Stanisław Białas, przedwojenny działacz 
i sekretarz organizacji młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, koło  
w Ujejscu. 
 Na jednym z posiedzeń Frontu Jedności Narodu wybrano nowy zarząd nowe-
go klubu - przewodniczącym został Stanisław Białas. Ze względu na luki w dokumen-
tacji niezwykle ciężko odtworzyć dla tego okresu dokładne składy zarządu i członków 
klubu. W pierwszych latach do aktywnych działaczy należeli niewątpliwie: Marian Kna-
pik, Zdzisław Nowak (wiceprzewodniczący), Stanisław Szczypa, Stanisław Kalarus  

Stanisław Białas, 
wieloletni prezes „Pioniera” ze swoją drużyną.



(skarbnicy), Zdzisław Jawo-
rek, Tadeusz Swoboda (se-
kretarze) oraz Feliks papier-
nik (gospodarz) i Czesława 
Barska. 
 Nowy zarząd doskona-
le pamiętał przyczyny za-
przestania działalności 
klubu w roku 1956 i od 
razu podjęła uchwałę do-
tyczącą budowy nowego 
stadionu. Powołano ko-
mitet budowy stadionu  
w składzie: Stanisław 
Białas, Edmund Świętek, 
Stanisław Świętek, Zdzi-
sław Korzec, Tadeusz 
Swoboda, Eugeniusz 

Tomasik i Stanisław Szczypa. 
Dotychczasowe lokalizacje (pole na Dymnikach, park obok remizy) nie 

wchodziły w rachubę. Wybór zatem padł na gromadzkie nieużytki na wschód od wsi w 
kierunku Reczek (tzw. Piaski). W 1960 na walnym zebraniu mieszkańców wsi wybór ten 
zaakceptowano. Jest to dokładnie to samo miejsce, gdzie dzisiaj mieści się boisko „Pio-
niera”, z tym że zorientowane na osi północ-południe.
 Wiosną 1960 roku do rozgrywek w klasie C zgłoszono nową drużynę, w skład 
której wchodzili: Władysław Białas, Jan Ciepliński, Jerzy Ciosek, Ryszard Gadomski, 
Henryk Janoska, Marian Kalarus, Witold Piszczek, Stanisław Siudyka, Stanisław Szczy-
pa, Antoni Świętek, Stanisław Więcek, Franciszek Zych, Waldemar Otrębski, Włodzi-
mierz Pilarski i Jan Kościński. 

BUDOWA STADIONU 

 Najbardziej palącą sprawą była budowa nowego stadionu. Na ten czas piłkarze 
jeszcze raz musieli przenieść się na Dymniki. W sprawę zaangażowani byli przedstawicie-
le różnych instytucji i miejscowych władz (m.in. Edmund Świętek - przewodniczący pre-
zydium Gminnej Rady Narodowej, Jerzy Grzegorczyk - prezes Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska”, Kazimierz Herpel - sekretarz PZPR w Będzinie). Na zlecenie Po-
wiatowej Rady Narodowej w Będzinie inż. Wiktor Rogajło opracował projekt technicz-
ny stadionu. Dyrektor Kopalni „Jowisz” oddelegował na dwa tygodnie spychacz z obsłu-
gą do niezbędnej niwelacji terenu. Rada wojewódzka LZS sfinansowała powstanie bieżni 
i nawierzchni.
 Prace nabrały tempa około 1965 roku. Wstępny kosztorys, opiewający na kwo-
tę 417.530 złotych opracował inż. arch. Roman Romański, inspektor nadzoru, wcze-
śniej wojewódzki konserwator zabytków w Katowicach, pracujący m.in. przy odbudowie  

Pionierskie czasy, pionierski czyn...  
Stanisław Białas w otoczeniu mieszkańców Ujejsca.



i rekonstrukcji zamku w Będzinie oraz ro-
mańskiego kościoła Św. Jana w Siewierzu. 
Prace związane z budową stadionu w Ujescu 
podjął w ramach czynu społecznego. Kosz-
torys zakładał wykonanie prac w roku 1965. 
Niestety, opóźnienie harmonogramu do roku 
1967 spowodowało także dość znaczną ko-
rektę kosztorysu, który ostatecznie osiągnął 
kwotę 535.005 złotych.
 6 stycznia 1967 roku przeprowa-
dzony został częściowy odbiór robót przy 
budowie stadionu, podpisany m.in. przez 
przewodniczącego LZS Stanisława Biała-
sa, będącego jednocześnie kierownikiem bu-
dowy oraz inż. arch. Romana Romańskiego,  
W ramach odbioru robót stwierdzono, że 
ukończona została już płyta boiska, wykona-
no zewnętrzne i wewnętrzne obrzeże bieżni 
wraz z plantowaniem koryta i rozścieleniem 
tłucznia kamiennego na całej powierzch-
ni, zniwelowano północne tereny stadionu 
wraz z częściowym sprofilowaniem widowni 
oraz zniwelowano zakola boiska. Cały teren został ogrodzony. Wartość wszystkich robót  
z roku 1966 wyniósł 171 tysięcy złotych. 
 Siatkę ogrodzeniową dostarczyła miejscowa 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” zaś nasiona trawy na płytę boiska Ka-
towickie Przedsiębiorstwo Nasion, Oddział  
w Łagiszy. Transport materiałów zapewniło 
ujejskie Kółko Rolnicze.

 Większość robót w roku 
1967 była już 
właściwie ukoń-
czona - do wy-
konania zosta-
ły jeszcze drob-
ne prace wy-
k o ń c z e n i o w e .  
19 lipca 1967 
roku Gromadz-
ka Rada Narodo-
wa zobowiązała 
się zakończyć ro-
boty do końca roku. 

Dębniki (dziś Dymniki) - tam, na piaskch, 
„Pionier” rozgrywał swe mecze przed i w 

czasie budowy stadionu.

„Pustynna burza” na Dymnikach 
powodowała, że zgromadzone na 
meczach dziewczęta nie mogły 
rozpoznać swoich kawalerów.











Nie przeszkadzało to jed-
nak w niczym, aby nowy 
stadion mógł już zostać 
otwarty, co stało się fak-
tem w dniu święta 22 lip-
ca 1967 roku. Stanisław 
Białas, jako najbardziej 
zasłużony dla jego bu-
dowy, został jednocze-
śnie udekorowany od-
znaką 1000-lecia Pań-
stwa Polskiego. 

LATA 1960-1975 

 Przez cały okres 1960-1975 „Pio-
nier” Ujejsce wystawiał jedną dru-
żynę do rozgrywek piłkarskich  

w klasie C, a po reorganizacji ligi w klasie B. Nieste-
ty, nie zachowała się w archiwum klubowym informacja o osiąganych wynikach, jedy-
nie informacja, że „oprócz rozgrywek według tabeli PZPN drużyna zawsze brała udział  
w turniejach drużyn LZS, w których z reguły zajmowała czołowe miejsca”. 
 Oprócz piłki nożnej, zawsze będącej główną sekcją w działalności ujejskiego 
„Pioniera”, uprawiano także inne dyscypliny, co przedstawia poniższa tabela:  

Stadion w Ujejscu budowany był w czy-
nie społecznym. Siłami swoimi i całego 

powiatu.

Rok Liczba członków w poszczególnych sekcjach liczba 
człon-
ków ogó-
łem

w tym 
kobietp. noż-

na
siat-
kówka

p. ręcz-
na

lekko-
atlety-
ka

sza-
chy

tenis 
stoło-
wy

strze-
lectwo

koniec 
lat 60.

38 32 26 9 105 9

1971 34 4 8 46 0
1972 42 26 8 31 122 24
1973 80 46 21 31 6 184 21



W 1973 klub zatrudniał płatnego trenera do sekcji piłki nożnej (w latach 1973-75 funk-
cję tę pełnił Zbigniew Wicher), płatnego instruktora tenisa stołowego oraz dodatkowo 
dwóch instruktorów pracujących społecznie. Obok głównego boiska do gry w piłkę noż-
ną stadion wyposażony był w boiska do piłki siatkowej i koszykówki oraz urządzenie 
lekkoatletyczne. W latach 1968 i 1969 na stadionie odbyły się spartakiady wojewódzkie  
a w latach 169-72 spartakiady powiatowe. Wspólnie ze szkołą podstawową zorganizo-
wano też kilka spartakiad środowiskowych oraz wycieczek - m.in. do Szczyrku i Złote-
go Potoku.
 Poza Stanisławem Białasem, przewodniczącym (prezesem) rady LZS „Pionier” 
Ujejsce do aktywnych działaczy klubu w tym okresie należeli m.in.: Jadwiga Zawadzka 
(wiceprzewodnicząca do spraw kobiet), Stanisław Latos (wiceprzewodniczący d/s tury-
styki), Zdzisław Ziętara (skarbnik), Jerzy Płaczek (sekretarz), Zenona Hetmańczyk (wi-
ceprzewodnicząca d/s kobiet), Władysław Kleszcz (wiceprzewodniczący d/s turystyki  
i sportu, skarbnik), Ryszard Kurzyński (wiceprzewodniczący d/s sportu), Barbara Kala-
rus (skarbnik), Wiesław Wieczorek (sekretarz), Henryk Widawski (skarbnik), Władysław 
Nowak (wice- przewodniczący d/s sportu), Józef Bargieła (sekretarz). 

Członkami zarządu bądź gospodarzami stadionu byli 
także: Zdzisław Nowak, Edward Hrabik, Leszek Ko-
rzec, Ryszard Będkowski, Leszek Nagły, Leszek Kaleta, 

Tadeusz Siudyka i Marian War-
dęga.

 W latach siedemdziesiątych nastąpiła reorganizacja rozgrywek piłkarskich 
polegająca na dostosowaniu sezonu do roku szkolnego: od tamtej pory 1 runda ma miej-
sce jesienią, 2 runda, zwana rewanżową - wiosną. 
 Główną bolączką klubu w tym okresie był brak jakiegokolwiek budynku klubo-
wego na stadionie. Drużyna nie posiadała żadnego zaplecza gospodarczego w postaci po-
mieszczenia dla zawodników, szatni, łazienki, magazynu oraz pokoju dla sędziów. Po kil-
ku latach używania znacznie pogorszył się stan techniczny samego stadionu: siatka ogro-
dzeniowa zardzewiała a drewniane siedzenia zaczęły butwieć. W związku z powyższym 
działacze klubu zaczęli rozglądać się za kimś, kogo dziś nazywamy sponsorem.

Ujejskie „kasztany” - niczym Celtic 
Glasgow - w akcji na bramkę rywala.



 2 września 1975 roku odbyło się nadzwyczajne 
zebranie LZS „Pionier” Ujejsce w sprawie prze-
kazania klubu pod stały patronat Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej „Prawda” w Wojkowicach 
Kościelnych. Patronat taki miał zapewnić stabi-
lizację finansową klubu. Było to niezbędne ze 

względu na planowaną budowę pawilonu na sta-
dionie, a tego klub własnymi środkami nie zdołałby zrobić. Na ze-

braniu RSP „Prawda” reprezentowali m.in. Jerzy Koralewski (Przewodniczący RSP) 
Jerzy Supernak (główny księgowy) oraz Wiesław Wieczorek, którzy będą się odtąd prze-
wijać w radzie.
 Przegłosowano nowy zarząd, w skład którego weszli: Stanisław Białas - prze-
wodniczący; Jerzy Supernak - z-ca; Marek Musiał - z-ca; Józef Bargieła - sekretarz; 
Władysław Kleszcz - skarbnik; Leszek Nagły - gospodarz; Wiesław Wieczorek - kie-
rownik drużyny; Henryk Nowak - członek; Jerzy Juszczyk - członek (mechanizator 
 z RSP).
 Planowano także ogłosić konkurs na nową nazwę klubu, ale ostatecznie zdecy-
dowano się na formułę: LZS „Pionier” Ujejsce przy RSP „Prawda”. Zaczęły się złote, 
choć krótkotrwałe lata dla ujejskiego klubu. RSP zapewniała autokar na mecze wyjazdo-
we oraz podstawowe wyposażenie klubu i zawodników. Po kilku latach przerwy od roku 
1977 znowu pojawiły się dodatkowe sekcje: tenis stołowy, szachy i warcaby. Zatrudniono 
też nowego trenera, którym został Jerzy Wróbel z Czeladzi. Razem z nim z Czeladzi przy-
szło także kilku zawodników (Krzysztof Kornecki, Tadeusz Urbański, Henryk Sobczyk).
Wszystkie te zmiany już wkrótce zaowocowały dłu-
go oczekiwanym sukcesem: w sezonie 1976/77 „Pio-
nier” awansował do A-klasy. Wprawdzie na koniec 
rozgrywek zajmował drugie miejsce w tabeli (na 10 
drużyn), ale zwycięski „Górnik” Zagórze połączył się 
z „Górnikiem” Sosnowiec i tym samym wycofał swą 
drużynę z dalszych rozgrywek. Strzelcami bramek w 
tym zwycięskim sezonie byli: Henryk Nowak (15), 
Tadeusz Siudyka (13, w kilku meczach stał także w... 
bramce), Jerzy Wróbel (grający trener, 7), Mirosław 
Szafrański (7), Krzysztof Kornecki (2) oraz Stani-
sław Nowak, Zbigniew Siudyka, Zbigniew Świętek, 
Jan Wroniszewski i Jan Janoska (po 1).
 Piłkarski sezon 1977/78 „Pionier” roz-
począł z dwiema drużynami piłkarskimi: w senio-
rach grało 18 zawodników (w tym 7-osobowy de-
sant z Czeladzi), w juniorach 23 (konieczność utwo-
rzenia drużyny juniorów pojawiła się jako jedna z 
konsekwencji awansu). Seniorzy jako beniaminek 
w nowej klasie rozgrywkowej zajęli bardzo dobre  
7 miejsce (na 13 drużyn) - najwięcej bramek (15)  

Tadeusz Siudyka, jak większość 
chłopaków, wolał grać w ataku, 

ale często musiał stawać między 
słupkami.



zdobył Tadeusz Siudyka.  
5 goli zdobył też m.in. Sta-
nisław Janoska, obiekt naj-
większego transferu w dzie-
jach klubu: zakupiony za  
4 tysiące złotych z „Unii” 
Ząbkowice, do której wcze-
śniej przeszedł z „Pioniera” 
za... 6 piłek). 
 Pierwszy sezon w A-klasie 
był jednocześnie najlepszym. 
Już po sezonie 1979/80 klub, 
mimo zajęcia 12 miejsca (na 

14 drużyn) na skutek reorganizacji ligi spadł do B-klasy. Winą za spadek obarczono m.in. 
trenera Jerzego Wróbla, któremu już wcześniej zarzucano brak zaangażowania w treningi 
oraz forowanie zawodników z Czeladzi, którzy na treningach prawie w ogóle się nie poja-
wiali. W trakcie trwania sezonu Wróblowi podziękowano i nowym trenerem został Sąciń-
ski. Po sezonie zrezygnował z tej funkcji i 12 września 1980 roku nowym trenerem, już w 
B-klasie, został Ernest Furas.
 15 grudnia 1978 nowym przewodniczącym rady klubu został Jan Dulka, który 
funkcję tę pełnił do grudnia 1980 (dwuletnia kadencja). Stanisław Białas został wiceprze-
wodniczącym, a w skład zarządu wchodzili także: Jerzy Koralewski (drugi wiceprzewod-
niczący), Józef Bargieła (sekretarz, twórca założonej w 1978 roku kroniki), Władysław 
Kleszcz (skarbnik), Bolesław Dratwiński i Edward Zychla (członkowie). 
 W styczniu 1980 roku nowym przewodniczącym został Władysław Kleszcz,, 
który funkcję tę pełnił niemal do końca funkcjonowania klubu. Do aktywnych działa-
czy klubu w latach 80. należeli także: Stanisław Białas (wiceprzewodniczący, od końca 
1985 razem z Józefem Bargiełą honorowi członkowie zarządu klubu), Jerzy Koralewski 
(wiceprzewodniczący), Jan Wroniszewski (sekretarz), Jan Dulka (skarbnik), Tadeusz Siu-
dyka (wiceprzewodniczący), 
Stanisław Landecki (skarbnik), 
Stanisław Nowak (wiceprze-
wodniczący), Henryk Nowak 
(wiceprzewodniczący), Le-
szek Nagły (skarbnik, kierow-
nik drużyny), Jan Nagły (se-
kretarz) oraz członkowie i go-
spodarze: W. Wieczorek, Hen-
ryk Potępa, Stanisław Ziółkow-
ski, Stanisław Janoska, Zbi-
gniew Siudyka, Jan Nagły, Ja-
nusz Pless, Wiesław Czapla, 
Zdzisław Raab, Stanisław Pa-
pierniak, Marian Mucik, Artur 

Władysław Kleszcz 
- stary prezes w nowej 

siedzibie klubu.

Jerzy	Wróbel	prowadzi	trening	A-klasowego	„Pioniera”.



Iwan i Andrzej Góralczyk. Ten ostatni w roku 1988 został ostatnim prezesem LZS „Pio-
nier” Ujejsce”.
 Reforma gospodarcza w Polsce spowodowała trudności finansowe RSP „Praw-
da” a w konsekwencji kłopoty klubu z Ujejsca. Po kilku latach prosperity znowu zaczę-
ły się chude lata, przekładające się na wyniki sportowe miejscowych piłkarzy. Trener Er-
nest Furas prowadził drużynę tylko do września 1982 roku. Wiosną 1983 roku drużyna 
grała bez trenera i spadła z A-klasy. W latach 1983-85 funkcję trenera pełnił Tadeusz Nie-
dajchleb W sezonie 1984/85 klub zajął ostatnie miejsce B-klasie, po roku spadł do nowo 
utworzonej C-klasy. W sezonie 1986/87 drużynę prowadził grający trener Tadeusz Siudy-
ka osiągając po I rundzie pierwsze miejsce w klasie C. Był to niestety łabędzi śpiew „Pio-
niera”, który w następnym roku, po jesiennej rundzie sezonu 1987/88 zajmował ostatnie 
miejsce w ostatniej klasie rozgrywkowej. 
 Poza sekcją piłki nożnej w latach 1975-1986 istniały także sekcje tenisa sto-

łowego, szachów i warcabów, a okreso-
wo także lekkoatletyki. Największe sukce-
sy osiągnęła drużyna szachowa w składzie: 
Jan, Marek i Paweł Stando oraz Barbara Ce-
bula. W turnieju szachowym o „Złotą Wie-
żę” w roku 1983 zajęli: II miejsce w turnie-
ju rejonowym (Sarnów), I miejsce w turnie-
ju międzyrejonowym (Gliwice), I miejsce  
w turnieju wojewódzkim (Katowice) oraz 
III miejsce w turnieju strefowym (na 6 wo-
jewództw, Katowice). W 1986 ta sama dru-
żyna dotarła do turnieju wojewódzkiego, w 

którym zajęła IV miejsce na 14 drużyn. Zbigniew Białas w wojewódzkim turnieju warca-
bowym zajął III miejsce.
 Od czasu do czasu na stadionie organizowano różne spartakiady i zawody sporto-
we, gdzie oprócz meczów pilki nożnej publiczność mogla śledzić zmagania w rzucie kulą, 
skokach w dal, przeciąganiu liny a nawet przeżynaniu piłą drewnianego klocka. 

 MODERNIZACJA STADIONU I BUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO 

Główną bolączką LZS „Pionier” Ujejsce stał się w latach 70 brak odpowiedniego zabez-
pieczenia gospodarczego. Prace społeczne, nie wparte w zasadzie żadnym zastrzykiem fi-
nansowym, rozpoczęły się w roku 1972. W ciągu trzech lat działacze i zawodnicy klubu 
własnoręcznie wykonali wykopy pod fundamenty, doprowadzili wodociąg oraz zgroma-
dzili niezbędne do budowy materiały: 60m3 kamienia, 13 tysięcy cegieł palonych, 9 tysię-
cy cegieł szamotowych oraz 600 pustaków. 
 W celu umożliwienia budowy i zapewnienia możliwości jej finansowania klub - 
o czym już wspomniano - oddał się pod opiekę wojkowickiej RSP „Prawda”. W roku 1975 
udało się wznieść pierwsze prowizoryczne pomieszczenia. W roku 1978 do budynku pod-
łączono wodę oraz instalację elektryczną oraz odgrodzono płytę boiska od widowni.
 



 Władze klubu tyleż notorycznie co bezskutecznie starały się o dotacje na budo-
wę siedziby klubu. Sprawa dodatkowo skomplikowała się, kiedy w wyniku zmian admini-
stracyjnych Ujejsce weszło w skład Dąbrowy Górniczej, podczas gdy RSP „Prawda” po-
została nadal poza granicami miasta. Klub organizacyjnie należał do Zrzeszenia LZS Re-
jon Zawiercie, gdyż Dąbrowa Górnicza jako miasto nie mogła zrzeszać zespołów zalicza-
nych do sportu wiejskiego.
 Rada LZS „Pionier” 30 listopada 1977 wystąpiła do Urzędu Miejskiego Dąbro-
wy Górniczej z prośbą o dotację na niezbędne remonty zabezpieczające, tj. na kapitalny 
remont ogrodzenia stadionu (wymiana siatki), wymianę ławek oraz konserwację płyty bo-
iska. Kosztorys remontu, zatwierdzony w lipcu 1978, opiewał na kwotę 1.961.275 zło-
tych. Zakres planowanych prac obejmował m.in. wykonanie cokołów wraz z fundamenta-
mi, nową siatkę na ogrodzenie, nową nawierzchnie bieżni oraz boisk
 Jedyną dotację na remont obiektu sportowego w wysokości 50 tys. LZS dostał od 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Katowicach w 1979 roku. W 1979 przy tych pracach 
pracował Zakład Remontowo-Budowlany RSP „Prawda” w Wojkowicach Kościelnych.
 Jesienią 1979 roku klub zwolnił pomieszczenie w OSP mógł nareszcie prze-
nieść się do własnego budynku znajdującego się na stadionie „gdzie ma lepsze warunki 
ale jeszcze nie takie jak winny 
być”, zwalniając tym samym 
dotychczasową swą siedzibę  
w OSP. W nowym obiekcie 
były tylko trzy pomieszczenia: 
szatnia dla własnych zawod-
ników, pomieszczenie dla sę-
dziów oraz pomieszczenie na 
sprzęt sportowy. Pod koniec 
1980 roku postanowiono do-
budować do istniejącego bu-
dynku gospodarczego świe-
tlicę dla klubu (przeznaczona 
m.in. na sekcję tenisa stołowe-

NIKT PIONIERA NIE POKONA
NAWET SŁYNNA BARCELONA

Liść kasztana w kółeczku się mieni
To PIONIERA słynny znak

Nasi kibice są niezwyciężęni
Boi się nas cały świat

Boją się nas kibice angielscy
boją się nas nawet holenderscy

boją się nas także kibice Górnika
boi się nas pierwszza liga.



go i szachów - wcześniej te sekcje istniały, ale zostały zarzucone) i inne pomieszczenia. 
Robót nie dokończono ze względu na brak płyt dachowych. Od dąbrowskiego „Budosta-
lu” otrzymano nieodpłatnie używane meble biurowe (szafy, stoliki, wieszaki). Rozmawia-
no także z Hutą „Katowice” o odpłatnym użyczaniu stadionu w celu organizowania za-
kładowych spartakiad. Od Urzędu Miejskiego otrzymano 15 kompletów dresów, koszu-
lek i spodenek piłkarskich.

 W latach 80 starano się jeszcze o środki na rozbudowę obiektu, 
jednak bezskutecznie. W roku 1984 rozpoczęto roboty związa-
ne ze stropem (Kółko Rolnicze w Ujejscu) ale nie było moż-
liwości ich ukończenia. W następnej dekadzie opuszczony bu-
dynek stopniowo popadał w ruinę. 

REAKTYWACJA KLUBU 

 29 listopada 2002 roku, kiedy stadion piłkarski dawno już zarosła trawa a z bu-
dynku klubowego zostały tylko fundamenty, w Szkole Podstawowej nr 25 w Ujejscu ze-
brała się grupa inicjatywna w celu reaktywowania klubu sportowego. W spotkaniu wzię-
li udział: Jan Wroniszewski (pomysłodawca), Henryk Kramarczyk, Władysław Kleszcz, 
Tadeusz Siudyka, Marian Mucik i Anna Janas. W grudniu 2002 odbyło się kolejne spo-
tkanie, już w szerszym gronie, umożliwiającym zarejestrowanie stowarzyszenia o cha-
rakterze sportowym. Zebranie założycielskie nowego stowarzyszenia kultury fizycznej  

Zarząd UKS „Pionier - Ujejsce”, 2010
1 - Jan Wroniszewski - prezes
2 - Dariusz Wieczorek - wiceprezes
3 - Grzegorz Ciszewski - wiceprezes
4 - Marek Adamczyk - wiceprezes
5 - Anna Widawska - sekretarz
6 - Marek Solipiwko - członek
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miało miejsce 9 czerwca 2003 roku. Nazwa nowego klubu nawiązywała do długiej już 
ujejskiej tradycji: UKS (Uczniowski Klub Sportowy) „Pionier” Ujejsce. Na I walnym ze-
braniu członków ukonstytuował się Zarząd w składzie: Jan Wroniszewski - prezes; Bogu-
sław Ulanowski - wiceprezes; Anna Widawska - sekretarze; Władyslaw Nowak - członek; 
Leszek Kachniarz - członek.
 Pierwszą siedzibą klubu była szkoła, gdzie odbywały się także pierw-
sze treningi pod okiem byłego piłkarza LZS - Henryka Nowaka. Wiosną 2004 
roku rozpoczęto prace porządkowe na mocno zaniedbanej płycie boiska. Najwięk-
szą aktywnością wykazali się Grzegorz Bieroński, Michał Całka i Marcin Ciepliń-
ski, którzy swym zaangażowaniem i zapałem wkrótce zarazili kolejnych chętnych,  
w większości późniejszych zawodników.
 26 czerwca 2004 roku na stadionie w Ujejscu odbył się pierwszy po kilkunastu 
latach przerwy mecz: kawalerowie przeciw żonatym i prawie żonatym. Wygrali ci pierwsi, 
choć dopiero po rzutach karnych. Pozostało jeszcze tylko zarejestrować nową drużynę w Ślą-
skim Związku Piłki Nożnej (Podokręg w Sosnowcu), co miało miejsce w sierpniu 2004 roku. 
Jesienią nowa drużyna „Pioniera” pod wodzą Henryka Nowaka przystąpiła do rozgrywek  
w klasie B. W skład pierwszej drużyny wchodzili piłkarze mieszkający w Ujejscu lub 
najbliższych okolicach: bramkarze - Bartłomiej Konfederak i Tomasz Habiński; obroń-
cy - Krzysztof Kawka (kapitan), Marek Łodyga, Krystian Świątek, Marcin Węgierski, To-
masz Chmiest i Paweł Janeczek; pomocnicy i napastnicy - Dariusz Siudyka, Michał Siu-
dyka, Waldemar Kwiatkowski, Krystian Kwiatkowski, Tomasz Widawski, Grzegorz Wi-
dawski, Mariusz Nowak, Jarosław Nowak, Przemysław Heliński, Maciej Janas, Tomasz 
Bzowski, Paweł Morawski, Adrian Auryga, Grzegorz Góralczyk, Marcin Iwaneczko, Ja-
cek Dobrowolski, Michał Habiński, Dariusz Długosz i Grzegorz Kachniarz. Już pierw-
szy sezon 20004/2005 był dla nowego „Pioniera” olbrzymim sukcesem - drużyna zajęła  
4 miejsce na 11 drużyn. Najwięcej bramek (10) zdobył Waldemar Kwiatkowski.
 Bardzo dobrym piłkarsko sezonem okazał się dla „Pioniera” sezon 2005/2006.  
W klasie B drużyna zajęła drugie miejsce, co dawało jej prawo do gier barażowych o 
awans. Dwukrotne zwycięstwo nad LKS „Wysoka” dało „Pionierowi” A-klasę po raz trzeci  
w jego historii. Sezon ten był także jak dotąd najlepszy jeśli chodzi o rywalizację w Pucha-
rze Polski. Po serii czterech zwycięstw nad coraz wyżej klasyfikowanymi drużynami (m.in. 
„Górnik” Jaworzno i „Victoria” Jaworzno) drużyna z Ujejsca uległa dopiero w meczu  
z AKS Niwka Sosnowiec w półfinale okręgu sosnowieckiego (V runda). Tego sukcesu  
w kolejnych latach jak na razie nie udało się powtórzyć, dochodząc w Pucharze Polski 
co najwyżej do II rundy. W A-klasie drużyna z każdym rokiem osiąga coraz wyższą lo-
katę - bieżący sezon 2009/2010 skończy prawdopodobnie na drugim miejscu (pisane po 
23 kolejce). 

BUDOWA POMNIKA 

 Inicjatywa budowy obelisku i nadania stadionowi w Ujescu imienia Stanisła-
wa Białasa zrodziła się pod koniec 2005 roku. Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wy-
borczym, które odbyło się 7 października 2005, Władysław Kleszcz zgłosił wniosek, aby  
w ten sposób uhonorować zasłużonego dla ujejskiego sportu działacza, założyciela  



klubu oraz inicjatora budowy stadionu. Odpowiednią uchwałę podjęto jednogłośnie, a jej 
realizację powierzono samemu Władysławowi Kleszczowi oraz Prezesowi klubu Janowi 
Wroniszewskiemu.
 Inicjatywę poparł ówczesny poseł na Sejm RP Wiesław Jędrusik, w latach 60 bę-
dący członkiem ujejskiego LZS. 16 stycznia 2006 wysłał pismo do Prezydenta Miasta Je-
rzego Talkowskiego, wsparte wkrótce odpowiednią opinią Rady Osiedla. Odpowiednia 
uchwałę Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła 29 marca 2006 roku. 
 16 maja Przewodniczący Rady Osiedla Marian Mucik zaproponował powołanie 
społecznego komitetu budowy obelisku. Entuzjazm działaczy został nieco przytłumiony, 
kiedy miasto Dąbrowa Górnicza, piórem zastępcy prezydenta Ryszarda Fornala odmówi-
ła sfinansowania lokalnej inicjatywy. Nie zahamowało to jednak postępu prac związanych 
z zamierzonymi celami. Prezydent miasta Jerzy Talkowski przyjął honorowy patronat nad 
całą uroczystością.
 Główne uroczystości odsłonięcia obelisku i nadania stadionowi w Ujejscu imie-
nia Stanisława Białasa miały miejsce 23 września 2006 roku. Po mszy świętej w kościele 
NMP w Ujejscu uczestnicy uroczystości przemaszerowali na stadion, gdzie obelisk został 
poświęcony. Wśród licznie zgromadzonych gości nie brakło najwyższych władz miasta 
(prezydent Jerzy Talkowski) oraz przedstawicieli parlamentu RP (posłowie: Wiesław Ję-
drusik i Zbigniew Podraza). 

WIOSNA 2010 Kadra UKS „Pionier - Ujejsce” 

DRUŻYNA SENIORÓW
Trener: Sebastian Klata  
Kierownik drużyny: Stanisław Widawski
bramkarze: Adam Iwiński, Adrian Muszyński
obrońcy: Michał Wierzbik, Jordan Maciejowski, Arkadiusz Koster, Radosław Zatoń, Ma-
ciej Strzemiński
pomocnicy: Dariusz Rak, Dariusz Siudyka, Roman Szczypa, Piotr Warszawa, Marek 
Adamczyk, Daniel Kwiatkowski, Ariel Koziarz 
napastnicy: Tomasz Bzowski, Sebastian Mehlich, Marcel Bijak, Dawid Słomkowski, Da-
mian Wiecheć, Grzegorz Książek, Paweł Bronikowski, Krzysztof Całka 

DRUŻYNA JUNIORÓW
Trener: Dariusz Wieczorek
Zawodnicy: Łukasz Haduch, Cezary Nowak, Jakub Nowak, Piotr Nowara, Tomasz Pa-
rzoch, Kamil Przybyła, Michał Seweryn, Mateusz Tabor, Łukasz Wylężek, Paweł Zych, 
Artur Giełda, Daniel Czechowski, Błażej Kachniarz, Adrian Kańtoch, Kamil Koźlak, Ka-
mil Kramarczyk, Damian Mehlich, Marcin Niemiec, Tomasz Niemiec, Łukasz Gozdek, 
Jędrzej Ciastek, Radosław Wylężek.



PUCHAR POLSKI okręg Sosnowiec 
   
2005/2006
I runda Pionier Ujejsce - Zew Kazimierz 2:1
II runda Pionier Ujejsce - Górnik Jaworzno 3:2
III runda Pionier Ujejsce - Victoria jaworzyno 5:1
1/4 finału Pionier Ujejsce - Zapora Przeczyce 3:1
1/2 finału Pionier Ujejsce - AKS Niwka Sosnowiec 3:5 

2006/2007
I runda Pionier Ujejsce - Jedność Strzyżowice 3:1
II runda Pionier Ujejsce - Czarni Sosnowiec 0:4 

Sezon Me-
cze

Punk-
ty

Bramki zdo-
byte-stracone

Miejsce/liczba 
drużyn

Uwagi

1974/75 23-70 11/12
1975/76 31-60 8/11
1976/77 18 29 57-21 2/10 awans do A-klasy*
1977/78 24 24 56-55 7-13
1978/79 26 21 48-64 11/14
1979/80 26 17 38-67 12/14 spadek z A-klasy na skutek zmian 

organizacyjnych ligi
1980/81 14 20 34-31 2/8
1981/82 16 23 53-35 2/9 awans do A-klasy
1982/83 26 8 30-90 14/14 spadek z A-klasy
1983/84 14 12 24-32 5/8
1984/85 18 8 34-67 10/10
1985/86 8/10 spadek do nowo utworzonej C-klasy
1986/87 brak danych
1987/88 9 3 14-33 10/10 dane po rundzie jesiennej

* Okoliczności awansu: pierwsze miejsce w B-klasie zajął KS „Górnik” Zagórze i to on awansował do A-klasy. 
Jednak połaczył się z „Górnikiem” Sosnowiec i nowy klub zrezygnował z uprawnień gry w A-klasie, który to 
przywilej przeszedł na drugiego w tabeli „Pioniera”. 

Sezon Mecze Punkty Bramki zdoby-
te-stracone

Miejsce/licz-
ba drużyn

Uwagi

2004/05 20 37 50-35 4/11
2005/06 22 52 70-22 2/12 po barażach awans do A-klasy
2006/07 30 47 53-55 8/16
2007/08 30 55 74-34 5/16
2008/09 28 61 73-39 3/15
2009/10 23 54 66-19 2/16 dane po 23 kolejce

2007/2008
I runda Błyskawica Preczów - Pionier Ujejsce 0:3
II runda Pionier Ujejsce - Górnik Jaworzno 1:3 

2008/2009
I runda Cyklon Rogoźnik - Pionier Ujejsce 4:7
II runda Pionier Ujejsce - Źródło Kromołów 2:2
w karnych 2:4 

2009/2010
I runda Błękitni Sarnów - Pionier Ujejsce 2:1 




