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Zarys historii piłkarskich meczów derbowych Avia 
Świdnik – Motor Lublin w latach 1952–2015

Streszczenie 

Derby Avia Świdnik – Motor Lublin mają wieloletnią historię. Wszystko rozpoczęło 
się 1 maja 1952 r. Drużyna ze Świdnika, występująca jeszcze wtedy jako RKS Stal WSK, 
w swoim ligowym debiucie zwyciężyła RKS Stal FSC na boisku w Lublinie 3:2. W kolej-
nych latach zespoły z ościennych miast województwa lubelskiego potykały się jeszcze wie-
lokrotnie. W sezonie 1973/1974 rozpoczęły się derbowe rywalizacje obu ekip na poziomie 
II ligi, czyli najwyższym, jaki w swojej historii osiągnęli piłkarze Avii. Rozegrano 28 derbo-
wych spotkań drugoligowych, w których bilans jest korzystniejszy dla Motoru. Lublinianie 
wygrali 13 razy, sześć spotkań na swoją korzyść rozstrzygnęli gracze Avii, a dziewięcio-
krotnie notowano remis. W  latach 1952–2015 w sumie rozegrano 66 meczów ligowych 
pomiędzy Avią i Motorem. 

Słowa kluczowe: mecz, derby, piłka nożna, Avia Świdnik, Motor Lublin 

Derby – to słowo elektryzuje wszystkich sympatyków futbolu na całym świe-
cie. Na takie mecze kibice czekają całymi miesiącami czy nawet latami. Hiszpania 
ma swoje „El Clasico” Realu Madryt z FC Barceloną1, Kraków – „Świętą Wojnę” 
Cracovii z Wisłą2, a Świdnik derbowe potyczki piłkarzy Avii z odwiecznym rywa-
lem zza miedzy, czyli lubelskim Motorem. W takich meczach nikt się nie oszczę-
dza. Derbowa rywalizacja lokalnych rywali wyzwala dodatkową adrenalinę nie tyl-
ko u samych piłkarzy, ale także wśród dopingujących ich członków Klubów Kibica. 

Wywodzące się z języka angielskiego słowo derby poprzez media na trwałe we-
szło nie tylko do polskiego, ale i międzynarodowego słownika sportowego. Cóż ozna-
cza to słowo i gdzie tak naprawdę należy szukać jego etymologii? Brytyjski słownik 
oksfordzki de*niuje derby jako: „sportowy mecz pomiędzy dwoma rywalizującymi 
ze sobą drużynami z tego samego regionu”3. Idąc dalej tropem słownika, możemy 

1 www.wikipedia.org
2 Zob. J. Hałys, Polska Piłka Nożna, Kraków 1996, s. 803.
3 www.oxforddictionaries.com.
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dowiedzieć się, że genezy tego terminu należy poszukiwać w  zapoczątkowanych 
w XVIII w. z inicjatywy hrabiego Derby wyścigach konnych organizowanych na to-
rze w Epsom. Po zapoznaniu się z powyższą de�nicją możemy dojść do następują-
cych wniosków. Nie ma wątpliwości, że określenie derby od samego początku miało 
charakter sportowy i dotyczyło uczciwego, określonego jasnymi regułami współza-
wodnictwa pomiędzy rywalami. Druga część de�nicji informuje nas jednak o tym, 
iż pojedynkujący się ze sobą rywale wywodzą się z tego samego regionu. 

Mecze derbowe w latach pięćdziesiątych XX w.

Derby Avia Świdnik – Motor Lublin mają już ponadsześćdziesięcioletnią hi-
storię. Wszystko rozpoczęło się 1 maja 1952 r. Drużyna ze Świdnika, występująca 
jeszcze wtedy jako Robotniczy Klub Sportowy Stal przy Wytwórni Sprzętu Ko-
munikacyjnego, w swoim ligowym debiucie zwyciężyła Robotniczy Klub Spor-
towy Stal przy Fabryce Samochodów Ciężarowych, na boisku w  Lublinie 3:24. 
W rundzie rewanżowej w Świdniku także lepsi okazali się futboliści reprezentu-
jący żółto-niebieskie barwy gospodarzy, wygrywając 2:0. W latach pięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia oba zespoły z ościennych miast województwa lubelskiego 
potykały się ze sobą jeszcze dziesięciokrotnie. W latach 1954–1955 drużyna ze 
Świdnika, mająca aspiracje awansu z A klasy do ligi międzywojewódzkiej lubel-
sko-rzeszowskiej, czyli III ligi, regularnie ogrywała lublinian. Wiosną 1955 r. 
świdnicki zespół prowadzony przez trenera Józefa Madeja, w obecności dwóch 
tysięcy kibiców, zwyciężył u  siebie Stal FSC 2:15, natomiast w  rundzie rewan-
żowej na boisku rywala 2:0. Świdniczanie świętowali wtedy upragniony awans, 
zajmując pierwsze miejsce w  tabeli. Tuż za nimi znalazła się Stal FSC Lublin, 
która także uzyskała promocję na wyższy szczebel rozgrywkowy. Na początku 
rundy wiosennej 1956 r. świdniczanie zanotowali fatalną serię czterech pora-
żek, w  tym 0:1 na własnym boisku z  derbowym rywalem, po golu straconym 
dosłownie w ostatnich sekundach meczu. Udał się za to rewanż, kiedy jesienią 
po golu Huberta Sieronia żółto-niebiescy pokonali lublinian 1:0 i to na ich bo-
isku. W 1957 r. okręg lubelski wziął „rozwód” z okręgiem rzeszowskim i powo-
łał samodzielną ligę okręgową, z  której automatycznie mistrz miał prawo gry 
w turnieju o wejście do II ligi. W trakcie sezonu oba kluby z ościennych miast 
zmieniły swoje nazwy: Stal WSK na Avię Świdnik, a Stal FSC na Motor Lublin6. 
Pod nowym szyldem świdnickim piłkarzom szło dużo gorzej i w dwóch kolej-
nych sezonach „okręgówki”, w potyczkach z lokalnym rywalem, zanotowali trzy 
porażki i jeden remis. Wynik 2:2 wiosną 1958 r. zanotowano po bardzo interesu-
jącym widowisku, w którym dwukrotnie prowadzenie obejmowali gospodarze, 

4 Kronika Klubu FKS Avia Świdnik lata 1952–1955, Dokumentacja klubu, b. pag. 
5 Relacja pisemna Stanisława Dumy. 
6 Zob. P.R. Jankowski, Kartki z historii Świdnika, Świdnik 2009, s. 104.
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ale goście ze Świdnika doprowadzali do wyrównania. Bramki dla Avii w  tym 
meczu zdobywali Tadeusz Drąg i Sławomir Nowak7. Niestety, po fatalnej drugiej 
części sezonu Avia zajęła ostatnie miejsce w tabeli i została zdegradowana z klasy 
okręgowej do A klasy. 

Fot. 1 (archiwum Stanisława Dumy) Derby z 1958 r.: Motor – Avia 2:2. W wyskoku do piłki  
bramkarz świdniczan Roman Siarka, a z lewej Edwin Wieczerzak

Mecze derbowe w latach sześćdziesiątych XX w. 

W związku z degradacją Avii do A klasy drogi derbowych rywali rozeszły się na 
dwa sezony. Dopiero w sezonie 1960/1961 świdniczanie po awansie do „okręgówki” 
mieli ponownie okazję zmierzyć się ze swoim odwiecznym przeciwnikiem. Wiosną 
dzięki tra"eniu Waldemara Kostrzewy i wręcz fenomenalnej postawie bramkarza 
Jerzego Gaczorkowskiego świdniczanie na własnym boisku zwyciężyli Motor 1:08. 
W rundzie jesiennej lublinianie wzięli srogi rewanż, zwyciężając żółto-niebieskich 
aż 4:0. W końcowej tabeli klasy okręgowej tego sezonu Motor zajął drugą, a Avia 
trzecią lokatę. W  następnej edycji rozgrywek historia się powtórzyła. Ponownie 
o jedno miejsce wyżej w futbolowej hierarchii znaleźli się lublinianie, którzy upla-
sowali się na pierwszej pozycji, a tuż za nimi byli świdniczanie9. W meczach tego 
sezonu również minimalnie lepsi byli piłkarze Motoru. Na stadionie przy al. Zyg-

7 Relacja pisemna Mieczysława Kruka.
8 „Głos Świdnika”, Świdnik 1960.
9 Zob. S. Janik, Działalność klubu GPTS Avia Świdnik w latach 2000–2009, Świdnik 2010, s. 24. 
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muntowskich w Lublinie po bardzo dobrym spotkaniu i golu Eugeniusza Pawli-
kowskiego dla Avii padł remis 1:1. Wiosną 1962 r. w Świdniku lepsi o jedną bramkę, 
zwyciężając 1:0, okazali się przyjezdni z Lublina. Kolejny sezon, 1962/1963, choć 
w sumie udany dla Avii, która zajęła wysokie czwarte miejsce w klasie okręgowej, 
był fatalny jeśli chodzi o derby z Motorem. Świdnickie „kameleony”, jak w tamtym 
czasie nazwali ich kibice, a to z racji tego, że z dnia na dzień potra�ły kompletnie 
zmienić się ich forma i wyniki sportowe, jesienią doznali zawstydzającej porażki 
u siebie 0:4, a w rundzie wiosennej 0:1 w Lublinie10. Rok później, choć żółto-nie-
biescy wygrali oba mecze derbowe, znów w końcowej tabeli ligi okręgowej zajęli 
miejsce tuż za Motorem. Jesienią 1963 r., po golach Tadeusza Josypowa i Janusza 
Piwońskiego, Avia zwyciężyła na wyjeździe 2:011. Wiosenne derby na zmodernizo-
wanym stadionie obejrzała rekordowa liczba siedmiu tysięcy kibiców! Podopieczni 
trenera Jerzego Chrzanowskiego w dobrym stylu pokonali przyjezdnych z Lublina 
2:1. W ostatnich kolejkach świdniczan w ligowej stawce wyprzedzili właśnie fut-
boliści Motoru i to oni zagrali w turnieju barażowym o wejście do II ligi. Kolejny 
sezon przyniósł dwie przegrane z sąsiadem zza miedzy. Jesienią w Lublinie gospo-
darze pokonali Avię 2:0, a w rundzie rewanżowej zwyciężyli w Świdniku 2:1. 

Fot. 2 (archiwum Czesława Krygiera) Drużyna Avii przed wygranym 2:1 meczem derbowym  
z Motorem wiosną 1964 r. Pierwszy z lewej – kapitan Czesław Krygier

W sezonie 1966/1967 nastąpiła reorganizacja rozgrywek na szczeblu central-
nym. Utworzono cztery grupy III ligi zwanej międzywojewódzką, czyli de facto po-
wołano do życia w Polsce trzecią ligę z prawdziwego zdarzenia12. Do historii przeszły 
turnieje barażowe mistrzów lig okręgowych. Od tej pory mistrzowie czterech grup 

10 „Głos Świdnika”, Świdnik 1962.
11 „Głos Świdnika”, Świdnik 1963.
12 Zob. A. Kwiek, Fabryczny Klub Sportowy Avia w 30-leciu miasta Świdnika, Świdnik 1985, s. 24.
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ligi międzywojewódzkiej uzyskiwali automatyczny awans do II ligi. Drużyny z woje-
wództwa lubelskiego grały razem z drużynami z białostockiego, łódzkiego, olsztyń-
skiego i warszawskiego. Podział ten utrzymał się przez siedem kolejnych sezonów. 

Futbolowe drogi Avii i Motoru zeszły się ponownie właśnie we wspomnianym 
sezonie 1966/1967. Po kolejnym derbowym dwumeczu kibice ze Świdnika mówili: 
„jesień – wasza, wiosna – nasza”13. W pierwszej rundzie u siebie 2:0 wygrali lubli-
nianie, ale wiosną w rewanżu żółto-niebiescy postawili się wyżej notowanemu ry-
walowi i zwyciężyli 1:0. Gola na wagę kompletu punktów w 73 minucie gry zdobył 
obrońca Marian Meksuła. W kolejnym sezonie na szczeblu ligi międzywojewódz-
kiej znów dwa razy lepsi, tym razem minimalnie, byli „motorowcy”. Najpierw je-
sienią 1967 r. w Lublinie wygrali 1:0, a w rundzie wiosennej zwyciężyli w Świdniku 
2:1. Po tym sezonie Motor awansował do II ligi, gdzie spędził cztery kolejne edycje 
rozgrywek. W związku z tym następne mecze derbowe z Avią miały miejsce dopie-
ro w latach siedemdziesiątych. 

Mecze derbowe w latach siedemdziesiątych XX w.

Drużyna Avii przed sezonem 1972/1973 zmieniła swoje oblicze. Młody ze-
spół, w siedemdziesięciu procentach oparty na własnych wychowankach, miał po-
walczyć o awans do II ligi. Na jego drodze znów stanął Motor, który dwukrotnie, 
po 1:0, zwyciężył świdnicką młodzież. W końcowej tabeli ligi międzywojewódz-
kiej pierwsze miejsce zajęła Lublinianka, wyprzedzając Motor i Avię. Decyzją Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 lipca 1973 r. przed kolejnym sezonem roz-
szerzono II ligę do 32 drużyn w dwóch grupach14. W związku z tym wspomniane 
trzy czołowe zespoły awansowały na ten szczebel rozgrywkowy. 

W sezonie 1973/1974 rozpoczęły się derbowe potyczki Avii i Motoru na po-
ziomie II ligi, czyli najwyższym, jaki w swojej historii osiągnęli piłkarze Avii. Trwa-
ły nieprzerwanie przez osiem kolejnych edycji drugoligowej rywalizacji. W  de-
biutanckim sezonie świdniczanie znów nie mieli szczęścia w meczach z odwiecz-
nym rywalem. Jesienią 1973 r. na stadionie przy al. Zygmuntowskich w Lublinie 
co prawda zremisowali 1:1 po golu swojego najlepszego strzelca Adama Adamusa, 
ale wiosną 1974 r. ponownie musieli uznać wyższość jedenastki Motoru, ulegając 
w Świdniku 0:215. W kolejnej edycji rozgrywek historia się powtórzyła. W pierw-
szej rundzie po wyrównującej bramce Jerzego Chachuły wobec sześciu tysięcy ki-
biców na trybunach w Świdniku padł remis 1:1, ale wiosną Motor był bezlitosny 
dla świdniczan, gromiąc ich u siebie aż 4:0! Derbowy dwumecz sezonu 1975/1976 
przyniósł tylko jedną bramkę. W pierwszej rundzie po bardzo dobrym widowisku 

13 Relacja pisemna Czesława Krygiera.
14 Zob. P.R. Jankowski, Nasz Świdnik 50 lat miasta Świdnika, Środowisko – Ludzie – Dokonania, 

Świdnik 2004, s. 106.
15 Zob. K. Załuski, Avia i Aeroklub Świdnik w latach 1952–2012, Świdnik 2012, s. 48.
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Motor pokonał Avię na własnym boisku 1:016. W  rewanżu, wiosną w  Świdniku 
kibice nie doczekali się bramek.

Fot. 3 (archiwum Waldemara Brzozowskiego) Avia Świdnik na sezon 1976/77. 
Pierwszy z lewej w środkowym rzędzie – trener Bronisław Waligóra

Jesienią 1976 r. świdnicki zespół na jeden sezon objął trener Bronisław Wa-
ligóra, wieloletni zawodnik i szkoleniowiec Zawiszy Bydgoszcz. Sezon 1976/1977 
był jedynym w historii derbowych potyczek Avii z Motorem, w którym zanoto-
wano dwa remisy i  to na dodatek bezbramkowe17. W kolejnym, już pod wodzą 
trenera Jana Golana, Avia jesienią po dobrym meczu i  bramce Edwarda Sochy 
zremisowała na własnym boisku 1:1. W  rewanżu świdniczanie pechowo, bo po 
straconym golu z rzutu karnego, ulegli gospodarzom w Lublinie 0:1. W sezonie 
1978/1979 żółto-niebiescy odnieśli jedyne zwycięstwo derbowe w latach siedem-
dziesiątych. Zanim to jednak nastąpiło, jesienią w Lublinie Motor ograł Avię 4:2, 
a gole dla świdniczan już przy stanie 0:4 zdobywali Jan Lisiewicz i Sylwester Czer-
nicki. Wiosną świdniczanie wykorzystali w pełni atutu własnego boiska i zdobyli 
dwa bardzo cenne punkty. W przekroju całego spotkania zasłużone zwycięstwo 
3:2 odnieśli bardziej doświadczeni piłkarze Avii, ale trzeba przyznać, że odmło-
dzona ekipa Motoru pozostawiła po sobie dobre wrażenie18. W sezonie 1979/1980 
drogi Avii i Motoru rozeszły się na dwa sezony. Świdniczanie po siedmiu latach 

16 Relacja pisemna Tomasza Giełzaka. 
17 Relacja pisemna Wiesława Brzozowskiego.
18 www.aviapany.pl. 
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gry zostali na jeden sezon zdegradowani do III ligi, a motorowcy, zajmując pierw-
szą lokatę, wskoczyli na najwyższy poziom rozgrywkowy w naszym kraju, gdzie 
rywalizowali przez dwie edycje rozgrywek. Zanim to jednak nastąpiło, 15 sierpnia 
1979 r. zwyciężyli w Świdniku 4:1. Przed spotkaniem odbyło się uroczyste poże-
gnanie Edwarda Sochy i Andrzeja Oryszki, którzy przez wiele lat reprezentowali 
barwy Avii19. W wiosennej rundzie rewanżowej było już lepiej, ale i tak dwa punk-
ty po wygranej 2:1 zostały nad Bystrzycą. Gola dla świdniczan zdobył Wincenty 
Rogala, a zwycięska bramka dla Motoru padła z rzutu karnego. 

Mecze derbowe w latach osiemdziesiątych XX w. 

W dniu 4 sierpnia 1982 r. na inaugurację nowego sezonu obchodząca jubile-
usz 30-lecia swojej działalności Avia podejmowała odwiecznych rywali z Lublina. 
Aż do 85. minuty utrzymywało się jednobramkowe prowadzenie motorowców, ale 
na kilka minut przed końcowym gwizdkiem arbitra gola na wagę remisu 1:1 zdo-
był, powracający do drużyny po odbyciu zasadniczej służby wojskowej Tadeusz 
Grula20. W rundzie wiosennej Motor, zmierzający po swój kolejny awans do eks-
traklasy, ku uciesze licznie zgromadzonych fanów nie dał szans Avii i po bramkach 
kolejno Wójtowicza, Kudyby oraz Popa zwyciężył pewnie 3:0. 

Derbowe drogi obu klubów ponownie zeszły się dopiero po czterech latach, 
kiedy lublinianie zostali zdegradowani do II ligi i dołączyli do Avii występującej 
na tym szczeblu rozgrywkowym. Dzień 4 października 1987 r. zapisał się złoty-
mi zgłoskami w historii świdnickiego klubu21. Wtedy to żółto-niebiescy odnieśli 
najbardziej spektakularne, wyjazdowe zwycięstwo nad swoim odwiecznym rywa-
lem. Po niezbyt udanym początku sezonu od siódmej kolejki nowym trenerem ze-
społu został Tadeusz Łapa. To pod jego „wodzą” drużyna po wygranej w Kielcach 
z Błękitnymi 1:0 oraz u siebie 4:2 nad Hutnikiem Kraków zwyciężyła niedawnego 
jeszcze pierwszoligowca z Lublina i to aż 3:0! Najpierw gole zdobyli Mirosław Mu-
rawski i Tadeusz Grula z rzutu karnego, trzecią bramkę, w 65 minucie, strzelił An-
drzej Wilk, umieszczając piłkę w bramce po strzale po ziemi obok wychodzącego 
bramkarza. Na łamach „Sztandaru Ludu” można było wówczas przeczytać o tym 
meczu: 

W ostatnich minutach derbowego meczu świdniczanie bawili się z bezradny-
mi gospodarzami w popularnego piłkarskiego „dziada” przy wtórze chóralnego 
„sto lat”, dochodzącego z sektora zajętego przez sporą grupę aktywnej przez cały 
mecz młodzieży ze Świdnika. Aż przykro było patrzeć na taką kompromitację 
niedawnego przecież pierwszoligowca!22 

19 Zob. A. Kwiek, Fabryczny Klub Sportowy Avia w 30-leciu miasta Świdnika, Świdnik 1985, s. 22.
20 Relacja pisemna Witolda Czerniaka.
21 Relacja pisemna Marka Leszczyńskiego.
22 „Sztandar Ludu”, Lublin 1987. 
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W maju 1988 r., w rundzie wiosennej na stadionie w Świdniku padł bezbram-
kowy remis, a w końcowej tabeli II ligi Avia uplasowała się na siódmej pozycji, 
dwie wyżej od Motoru. Ostatni dwumecz derbowy w latach osiemdziesiątych miał 
miejsce w następnym sezonie ligowym i przyniósł dwie minimalne wygrane Mo-
toru po 1:0. Świdniczanie po trzech z rzędu sezonach spędzonych w drugoligo-
wym towarzystwie zostali zdegradowani do III ligi. 

Mecze derbowe w latach dziewięćdziesiątych XX w. 

Po trzech latach derbowej posuchy, kiedy to Avia walczyła o powrót do II ligi, 
a  Motor występował w  ekstraklasie, drogi obu zespołów zeszły się ponownie 
w sezonie 1992/1993. Szkoleniowcem świdniczan był wówczas doskonale znany 
w Lublinie Bronisław Waligóra23. Historia na stadionie w Świdniku zatoczyła koło 
4 października 1992 r., a więc dokładnie pięć lat po pamiętnym, wyjazdowym try-
um$e żółto-niebieskich nad Motorem. Derby jak zawsze przyniosły sporo emocji 
i  tym razem wygraną gospodarzy 1:0. „Złotą” bramkę w 38 minucie gry zdobył 
najlepszy snajper Avii w tym sezonie – Marek Leszczyński24. W rundzie rewan-
żowej na stadionie przy al. Zygmuntowskich zanotowano bezbramkowy remis25. 

Fot. 4 (archiwum klubowe) Marek Leszczyński –  
strzelec zwycięskiej bramki dla Avii w wygranym  

1:0 meczu derbowym z 4 października 1992 r. 

23 Relacja pisemna Marka Maciejewskiego.
24 „Express Fakty”, Lublin 1992.
25 „Kurier Lubelski”, Lublin 1993.
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Sezon 1993/1994, tak jak i poprzedni, nie przyniósł derbowej wygranej pił-
karzom Motoru. Na zakończenie rundy jesiennej, 6 listopada, po emocjonującym 
spotkaniu Avia zremisowała w  Lublinie 1:1, a  bramkarza Dariusza Opolskiego 
w 72 minucie do kapitulacji zmusił Zbigniew Ulanowski26. Wiosną świdniczanie, 
walczący o zachowanie drugoligowego bytu, podejmowali u siebie w przedostat-
niej kolejce lublinian zajmujących wówczas czołową lokatę w tabeli. Dla Avii był to 
mecz z gatunku tych „być albo nie być”. Podopiecznych trenera Bronisława Wali-
góry interesowało tylko zwycięstwo. Plan został osiągnięty i to w rozmiarach prze-
kraczających oczekiwania świdnickich kibiców. Bohaterem meczu wygranego 4:1 
został Dariusz Bender, który skompletował hat tricka i asystował przy czwartym 
golu autorstwa Piotra Adamczyka27. Co bardziej złośliwi kibice po tym spotka-
niu mówili, że sąsiad zza miedzy ewidentnie oddał komplet punktów, pomagając 
w ten sposób Avii w utrzymaniu się na poziomie II ligi. 

Przed kolejnymi drugoligowymi rozgrywkami trenerem Avii został Ukrainiec 
Piotr Kuszłyk, a wraz z nim w klubie pojawił się zaciąg piłkarzy zza wschodniej 
granicy28. W meczu pierwszej kolejki żółto-niebiescy na stadionie przy ul. Sporto-
wej podejmowali Motor. Kiedy po bramce Dąbrowskiego aż do 81. minuty utrzy-
mywało się jednobramkowe prowadzenie przyjezdnych, co bardziej podejrzliwi 
kibice głośno wyrażali swoje zdanie, że Avia w ten sposób oddaje, punkty, jakie 
dostała od Motoru w końcówce poprzedniego sezonu, które wtedy były jej nie-
zbędne do utrzymania. Kłam takiemu założeniu dali dwaj młodzi rezerwowi Fa-
brycznego Klubu Sportowego – Tomasz Wojciechowski i Paweł Pranagal, którzy 
odpowiednio w 81. oraz 88. minucie tra�li do siatki rywali, przesądzając o koń-
cowym trium�e swojego zespołu 2:1. Znamienne jednak było to, że „starszyzna” 
drużyny gospodarzy, po tym, jak padł zwycięski gol, wcale się nie cieszyła, a wręcz 
przeciwnie – jakby miała pretensje do 19-letniego jego strzelca. Wiosną 1995 r. 
„motorowcy” wzięli srogi rewanż, wygrywając na własnym stadionie z Avią 3:0. 
Wynik mógł być jeszcze wyższy, ale przy stanie 0:0 rzut karny wykonywany przez 
Tomasza Jasinę obronił Dariusz Grodzicki. 

Ostatni drugoligowy dwumecz Motoru z  Avią miał miejsce w  sezonie 
1995/1996. Kadra świdnickiego klubu została mocno „przewietrzona” przez no-
wego szkoleniowca Jerzego Krawczyka, który jeszcze pod koniec poprzedniego 
sezonu zajął miejsce Piotra Kuszłyka. 9 sierpnia 1995 r. w Lublinie świdniczanie 
ulegli gospodarzom 0:2. Zdecydowanie lepiej było już wiosną 1996 r., kiedy to 
24 marca, na stadionie przy ul. Sportowej w Świdniku, miejscowi nie dali szans 
dołującemu wówczas w tabeli Motorowi. Po bramkach kolejno Jacka Tomaszka, 
Włodzimierza Bartosia i  Józefa Zolecha Avia zwyciężyła derbowego rywala 3:0! 
W ten sposób świdniczanie przyczynili się do późniejszej degradacji motorowców 
do III ligi. 

26 „Dziennik Wschodni”, Lublin 1993.
27 Zob. J. Kosierb, Żółto-niebiescy 1952–2012, Świdnik 2012, s. 157.
28 www.avia-swidnik.pl. 
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Pod koniec lat dziewięćdziesiątych doszło do upadku Robotniczego Klubu 
Sportowego Motor Lublin i Fabrycznego Klubu Sportowego Avia Świdnik. Na ich 
miejsce powołano nowe stowarzyszenia, które kontynuowały tradycje piłkarskie 
w obu miastach. 

Mecze derbowe w XXI w. 

Po czterech sezonach derbowi rywale, tym razem jako Lubelski Klub Piłkarski 
Motor i Gminno-Powiatowe Towarzystwo Sportowe Avia29, spotkali się ponow-
nie, ale na poziomie IV ligi. Futbol zdecydowanie szybciej odradzał się wówczas 
w  stolicy województwa lubelskiego. Dlatego też dwumecz w  sezonie 2000/2001 
zdecydowanie należał do lublinian. Jesienią w  Świdniku motorowcy zwyciężyli 
2:0, a wiosną u siebie 3:1. W kolejnej edycji czwartoligowych zmagań podopieczni 
trenera Marka Maciejewskiego, przed laty świetnego defensora żółto-niebieskich, 
na stadionie przy al. Zygmuntowskich zanotowali cenny wyjazdowy remis 1:1. 
Gola na wagę jednego punktu z rzutu karnego zdobył syn szkoleniowca, 18-letni 
wówczas Michał Maciejewski30. Wiosną 2002 roku do Świdnika wraz z Motorem 
zawitał trener Witold Sokołowski, który na początku lat osiemdziesiątych wpro-
wadzał Avię do II ligi. Dla szkoleniowca była to na pewno podróż sentymentalna, 
a dla jego zawodników, jak się okazało, wyprawa po prestiżową wygraną w derbach 
z Avią 3:1. Liderowi tabeli, który już wcześniej zapewnił sobie awans do III  ligi, 
komplet punktów w Świdniku nie przyszedł wcale łatwo, bowiem jeszcze w 83. 
minucie przegrywał 0:1. Po tym sezonie kibice na kolejne trzy edycje rozgrywek 
„odpoczęli” od derbowych potyczek obu klubów. Na sezon 2005/2006 świdnicza-
nie, po pięciu latach czwartoligowej banicji, powrócili w szeregi III ligi. Tam znów 
potykali się z  futbolistami Motoru. W  obu meczach, co ostatnio miało miejsce 
w sezonie 1963/1964, Avia była lepsza od klubu z Lublina. 11 września 2005 r. na 
stadionie przy al. Zygmuntowskich świdniczanie dzięki „złotej” bramce Daniela 
Szewca z 3. minuty gry zwyciężyli gospodarzy 1:031. Taki wynik powtórzyli w wio-
sennym rewanżu. Tu o  losach skromnej wygranej przesądził gol Piotra Bielaka 
zdobyty już w doliczonym czasie gry drugiej połowy tego spotkania. W końcowej 
tabeli Avia jako beniaminek uplasowała się na wysokiej trzeciej pozycji, a moto-
rowcy dopiero na szóstym miejscu32. 

W  sezonie 2006/2007 żółto-niebiescy po golu Tomasza Jasika i  kapitalnym 
uderzeniu z rzutu wolnego Łukasza Misztala pokonali jesienią na własnym boisku 
odwiecznego rywala 2:0. Podczas rundy rewanżowej lepsi okazali się lublinianie, 

29 Zob. J. Kosierb, 5–10–15 Świdnicka halówka i nie tylko, Świdnik 2014, s. 414. 
30 „Lokalny Przegląd Piłkarski”, Świdnik 2001.
31 „Lokalny Przegląd Piłkarski”, Świdnik 2005.
32 „Tygodnik Świdnicki”, Świdnik 2006.
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zwyciężając minimalnie 2:133. W tej edycji rozgrywek Motor zajął pierwsze miej-
sce premiowane awansem do II ligi. Stąd drogi obu ościennych klubów znowu się 
rozeszły, tym razem aż na siedem długich sezonów. Po spadku lubelskiego klubu 
do III ligi na sezon 2014/2015 kibice mogli zacierać ręce, czekając na kolejne der-
bowe emocje34. W ostatnim jak na razie dwumeczu świdnicko-lubelskim górą byli 
motorowcy. Jesienią w  stolicy województwa po golu Piotra Karwana zwyciężyli 
1:035. Natomiast w marcu bieżącego roku, wobec około półtora tysiąca kibiców, na 
nowym stadionie w Świdniku padł bezbramkowy remis36.  

Reasumując, derby Avia – Motor w latach 1952–2015 to nie tylko same wyniki 
i zdobyte bramki. To zacięta rywalizacja między piłkarzami obu drużyn na zielonej 
murawie, ale także dopingujących ich Klubów Kibica na trybunach. Takie mecze 
zawsze wyzwalają dodatkowe emocje. Szczególnie wśród piłkarzy wywodzących 
się z klubu, przeciwko któremu w danym momencie przychodzi im rywalizować. 
W historii potyczek Avia – Motor takich personalnych historii było bardzo wie-
le. Do sztandarowych postaci należy zaliczyć Ryszarda „Siekierę” Dworzeckiego, 
Marka „Ułana” Leszczyńskiego czy Jerzego „Krawca” Krawczyka. 

Tabela 1. Mecze derbowe Avia Świdnik – Motor Lublin w latach 1952–2015

x
Liczba 

meczów
Zwycięstwa 

Avii
Remisy

Zwycięstwa 
Motoru

Bilans bramek 
w meczach Avia 

– Motor

Lata 50. 12 7 1 4 20:13

Lata 60. 14 4 1 9 9:21

Lata 70. 15 1 6 8 9:23

Lata 80. 7 1 2 4 5:8

Lata 90. 8 3 2 3 11:8

XXI wiek 10 3 2 5 8:12

Suma 66 19 14 33 62:85

Jak wynika z tej tabeli, najlepszymi okresami dla Avii w meczach derbowych 
z Motorem były lata pięćdziesiąte oraz dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia. Roze-
grano 28 derbowych spotkań drugoligowych, w których bilans jest korzystniejszy 
dla Motoru. Lublinianie wygrali 13 razy, 6 spotkań na swoją korzyść rozstrzygnęli 
gracze Avii, a dziewięciokrotnie notowano remis. Bilans bramkowy w  tych me-
czach to 35:24 na korzyść Motoru.

33 Zob. J. Kosierb, Żółto-niebiescy..., s. 235. 
34 „Nowy Tydzień”, Świdnik 2014.
35 „Przegląd Świdnicki”, Świdnik 2015.
36 www.lsw24.pl
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Abstract

Outline of the history of football derby matches Avia Świdnik – Motor Lublin 
in 1952–2015 years

Derby Avia Świdnik – Motor Lublin have already over sixty-year-old history. 
Everything started 1 May 1952. Team from Świdnik, WSK Steel acting still then as RKS, 
in its league debut, won RKS FSC Steel on the court in 3:2 Lublin. In consecutive years 
teams from neighbouring cities of the Lublin province still repeatedly stumbled. In season 
1973/74 derby rivalries between both teams started with on the level of the II league, i.e. 
Avii highest in it history footballers achieved which. 28 derby second-division matches, 
in which balance is advantageous for the Motor were played. Inhabitants of Lublin won 
13 times, to their bene!t Avii players adjudicated six meetings, and nine times a draw was 
being registered. In 1952–2015 years essentially 66 league matches were played between 
Avia and the Motor.

Keywords: match, derby, football, Avia Świdnik, Motor Lublin


