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Rywalizacja Widzewa àódĨ z druĪynami
piákarskimi z CzĊstochowy w seniorskich
rozgrywkach piáki noĪnej mĊĪczyzn w XX wieku
Streszczenie
W XX wieku w seniorskich rozgrywkach piáki noĪnej mĊĪczyzn w Polsce
doszáo wielokrotnie do konfrontacji, obchodzącego w 2010 r. stulecie istnienia,
Robotniczego Towarzystwa Sportowego Widzew àódĨ z druĪynami piákarskimi
z CzĊstochowy. Najbardziej znane z tych pojedynków – bo rozgrywane w latach
dziewiĊüdziesiątych XX w. na szczeblu pierwszej ligi (ekstraklasy)1 i incydentalnie w drugiej oraz w Pucharze Polski – byáy udziaáem piákarzy Robotniczego
Klubu Sportowego Raków. Niemniej w historii widzewsko-czĊstochowskich
kontaktów ten najbardziej rozpoznawalny w Polsce klub spod Jasnej Góry nie
byá jedynym, z którym mierzyli siĊ áodzianie. W przeszáoĞci na niĪszych szczeblach rozgrywek piákarskich Widzew rywalizowaá równieĪ z CzĊstochowskim
Klubem Sportowym, Klubem Sportowym CzĊstochowa i Skrą.
Sáowa kluczowe: historia polskiej piáki noĪnej
Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew àódĨ Spóáka Akcyjna kontynuuje w zakresie piáki noĪnej dziaáalnoĞü powstaáego w 1922 r. klubu, który odwoáywaá siĊ do tradycji zaáoĪonego dwanaĞcie lat wczeĞniej Towarzystwa MiáoĞników Rozwoju Fizycznego w Widzewie. àódzcy piákarze rozegrali dotychczas
trzydzieĞci dwa sezony w I lidze. Zadebiutowali w niej w 1948 r., a po zakoĔ*
1

Dr, Uniwersytet àódzki.
NajwyĪsza klasa rozgrywkowa w piáce noĪnej mĊĪczyzn w Polsce do koĔca sezonu 2007/2008
formalnie byáa nazywana I ligą, choü czĊsto potocznie, wymiennie okreĞlano ją mianem ekstraklasy (takĪe z nazwą sponsora tytularnego), stąd w niniejszym tekĞcie zostaáa zastosowana podobna terminologia. Od sezonu 2008/2009, po reformie rozgrywek ligowych, I liga zostaáa oficjalnie przemianowana na ekstraklasĊ, II liga – na I ligĊ itd.
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czonym spadkiem sezonie powrócili na boiska ekstraklasy w 1975 r. i wystĊpowali na nich nieprzerwanie do sezonu 1989/1990. Kolejne sezony gry na tym
szczeblu rozgrywek to lata 1991/1992–2003/2004 i 2006/2007–2007/2008.
W tej konkurencji Widzew wywalczyá cztery tytuáy mistrza Polski (1981–1982,
1996–1997), szeĞciokrotnie wicemistrzostwo (1977, 1979–1980, 1983–1984,
1995, 1999) oraz trzy razy trzecie miejsce (1985–1986, 1992). Ponadto áodzianie
zdobyli Puchar (1985) i Superpuchar Polski (1996). Na arenie miĊdzynarodowej
RTS osiągnąá póáfinaá Pucharu Europy (1983), uczestniczyá – jako ostatni polski
klub – w rozgrywkach Ligi Mistrzów (1996) oraz dwukrotnie zdobyá Puchar Intertoto (1976, 1982)2. Od sezonu 2010/2011 ponownie wystĊpuje w ekstraklasie.
Do pierwszej konfrontacji widzewsko-czĊstochowskiej w oficjalnych rozgrywkach piákarskich w Polsce doszáo w 1947 r., w drugiej kolejce miĊdzyokrĊgowych eliminacji o wejĞcie do I ligi, wedáug ówczesnej nomenklatury – do Ligi
PaĔstwowej, która zostaáa reaktywowana od sezonu 1948. Przeciwnikiem áodzian byáa druĪyna CzĊstochowskiego Klubu Sportowego.
CKS powstaá w 1921 r., kontynuując tradycje takich klubów, jak CKS OrlĊta, CKS KS Brygada, KS Legion i KS Związkowiec. Od maja 1950 r. funkcjonowaá jako CzĊstochowski Klub Sportowy Budowlani. Dzisiaj jest to wyáącznie
klub lekkoatletyczny3.
Pierwszy mecz wspomnianych druĪyn odbyá siĊ w àodzi 13 lipca 1947 r. na
ówczesnym stadionie Klubu Sportowego WiMA przy ulicy Armii Czerwonej
804. W obecnoĞci okoáo 4 tysiĊcy widzów áodzianie wyraĨnie pokonali goĞci
w stosunku 5:1. Na początku spotkania przewagĊ uzyskali jednak czĊstochowianie i jako pierwsi – po kontrataku – strzelili gola5. Widzew szybko odpowiedziaá
celnym trafieniem Bolesáawa Fornalczyka, uzyskanym w zamieszaniu podbramkowym po rzucie roĪnym. Na prowadzenie RTS wyszedá dziĊki efektownemu
strzaáowi gáową Zygmunta Cichockiego, po doĞrodkowaniu piáki przez Stefana
2

3

4

5

A. Gowarzewski, Liga Polska. O tytuá mistrza Polski (1920–2000), [w:] Encyklopedia piákarska Fuji, t. 25, Katowice 2000, s. 213; tegoĪ, Pierwszy oficjalny polski rocznik 2008–2009. Polska–Europa–ĝwiat, [w:] Encyklopedia piákarska Fuji, t. 36, Katowice 2008, s. 85. Rozgrywki
piákarskie w Polsce do 1962 r. rozgrywano w systemie wiosna–jesieĔ, który zostaá zamieniony
na obowiązujący do dzisiaj system jesieĔ–wiosna.
ħródáo: www.cks-czestochowa.proste.pl; www.czestochowa.pl/sport/kluby_sportowe/wykaz/
KALE%20kluby.pdf.
To dzisiejszy stadion Widzewa – obecnie przy al. Marszaáka Józefa Piásudskiego 138 – przejĊty
przez klub wraz z halą sportową w 1949 r. Wówczas przyáączono do Widzewa KS WiMa –
przyfabryczną organizacjĊ sportową powstaáą w 1928 r. przy zakáadach Widzewska Manufaktura. A. Gowarzewski, Widzew oraz dawni áódzcy ligowcy àTS-G, Klub Turystów, Union-Touring. 75 lat prawdziwej historii RTS (1922–1997), [w:] Kolekcja klubów, t. 5, Katowice 1998,
s. 73–74 i 80–81.
Wedáug „Dziennika àódzkiego” gola strzeliá – najlepszy zdaniem gazety w druĪynie CKS
w tym meczu – SąciĔski. Natomiast „ĩycie CzĊstochowy. Gáos Narodu” trafienie zapisaáo Bojankowi. „Dziennik àódzki” 1947, nr 190; „ĩycie CzĊstochowy. Gáos Narodu” 1947, nr 17;
Ĩródáo: www.biblioteka.czest.pl/Czasopisma/ĩycie% 20CzĊstochowy /1947/17.
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Sadowskiego. W drugiej czĊĞci gry, gdy czĊstochowianie opadli z siá, kolejne
dwie bramki dla Widzewa strzeliá Fornalczyk – znów po asyĞcie Sadowskiego
oraz po podaniu Kazimierza Gbyla. Ten ostatni byá takĪe autorem czwartego gola dla áodzian. Pomimo wysokiego zwyciĊstwa Widzewa, w relacjach prasowych
podkreĞlano, Īe piákarze RTS zagrali poniĪej swoich moĪliwoĞci, w tym… strzelec trzech bramek Fornalczyk, „który juĪ udaje gracza jakby áaskawie grającego
w druĪynie A-klasowej, a nie w druĪynie Kontynentu”. CzĊstochowską druĪynĊ
scharakteryzowano zaĞ jako „grającą doĞü szybko, ale maáo umiejącą”, i co paradoksalne – wyróĪniając w niej liniĊ obrony na czele z bramkarzem Adolfem
Krzykiem6.
W rewanĪu w CzĊstochowie 3 sierpnia 1947 r. takĪe lepszy okazaá siĊ Widzew, pokonując gospodarzy 4:0. Po dwa gole w tym ciekawym i zaciĊtym meczu – mimo bardzo sáabej gry piákarzy CKS – strzelili Fornalczyk i Cichocki.
Wedáug czĊstochowskiej prasy druĪyna RTS wygraáa zasáuĪenie, ale w pierwszej czĊĞci meczu byáa nadmiernie faworyzowana przez sĊdziego spotkania,
SkawiĔskiego7.
DziĊki m.in. tym dwóm zwyciĊstwom áodzianie triumfowali w grupie IV
miĊdzyokrĊgowych rozgrywek, tym samym kwalifikując siĊ do eliminacji krajowych, a po ich pomyĞlnym przebrniĊciu po raz pierwszy uzyskali promocjĊ do
I ligi. CzĊstochowianie zaĞ ostatecznie zajĊli trzecie miejsce w tej czterozespoáowej grupie8.
Do nastĊpnego pojedynku Widzewa z druĪyną CKS doszáo w 1953 r., w III
lidze. àodzianie znaleĨli siĊ w tej klasie rozgrywkowej nie tylko z powodu coraz
sáabszego poziomu sportowego, ale gáównie wskutek zmiany regulaminu rozgrywek ligowych, związanej z przeobraĪeniami systemowymi w polskim sporcie. Po jego reorganizacji (czytaj: stalinizacji) w 1949 r. klub wystĊpowaá pod
nazwą Wáókniarskiego Związkowego Klubu Sportowego Wáókniarz Widzew,
a po spadku z II ligi w 1952 r. staá siĊ faktycznie sztucznym tworem, záoĪonym
z kóá sportowych dziaáających przy kilku áódzkich zakáadach przemysáowych
w dzielnicy Widzew9. Zmiany strukturalne nie ominĊáy równieĪ czĊstochowskich rywali áodzian z grupy VIII III ligi, stąd identyfikacja pierwszego przeciwnika Widzewa z tego miasta nastrĊcza wiele trudnoĞci. W relacjach prasowych z 1953 r. najczĊĞciej pojawiaáa siĊ nazwa KS (Klub Sportowy) CzĊsto6

7

8

9

„Dziennik àódzki” 1947, nr 190; „Gáos Robotniczy” 1947, nr 191; „Przegląd Sportowy” 1947,
nr 56; Ĩródáo: www.buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1947/nr056/directory.
djvu.
„ĩycie CzĊstochowy. Gáos Narodu” 1947, nr 62; Ĩródáo: www.buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/
ckcp/p_sportowy/1947/nr062/directory.djvu; „ĩycie CzĊstochowy. Gáos Narodu” 1947, nr 38;
Ĩródáo: www.biblioteka.czest.pl /Czasopisma/ĩycie%20CzĊstochowy/1947/38.
„Przegląd Sportowy” 1947, nr 68; Ĩródáo: www.buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sporto
wy/1947/nr068/directory.djvu.
A. Gowarzewski, Widzew…, s. 87.
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chowa10 i dlatego autor stosuje ją w niniejszym tekĞcie. W áódzkiej prasie podawano takĪe nazwĊ Garnizonowy WKS (Wojskowy Klub Sportowy)11. Natomiast
A. Gowarzewski wymieniaá w tym kontekĞcie klub Budowlani CzĊstochowa12,
co moĪe sugerowaü, Īe chodzi o funkcjonujący w tym czasie pod tą nazwą CKS.
W marcu 1953 r. w CzĊstochowie piákarze KS pokonali Widzew 2:013. TakĪe w spotkaniu rewanĪowym w czerwcu w àodzi okazali siĊ lepsi od gospodarzy, wygrywając nieznacznie 1:0. Mecz ten, zwáaszcza w pierwszej poáowie,
upáynąá pod znakiem przewagi áodzian, ale ich ataki byáy nieskuteczne. TuĪ
przed przerwą jedną z nielicznych w tym okresie akcji ofensywnych przeprowadzili czĊstochowianie, którzy po niegroĨnym, lecz zaskakującym dla bramkarza
Widzewa strzale Matejczyka, uzyskali zwyciĊskiego gola. W drugiej odsáonie
tego spotkania goĞcie juĪ wyraĨnie zdominowali wydarzenia na boisku, nie pozwalając áódzkim piákarzom choüby na wyrównanie stanu meczu14.
W koĔcowej tabeli sezonu 1953 III ligi KS CzĊstochowa zająá szóste miejsce
(na dwanaĞcie walczących druĪyn), ale w nastĊpnym sezonie na tym szczeblu
rozgrywek – z niewiadomych powodów – juĪ nie wystąpiá. àodzianie natomiast
uplasowali siĊ w 1953 r. na dziewiątej pozycji. Obie druĪyny wyprzedziá – zajmując trzecie miejsce – inny czĊstochowski klub, Skra15.
Robotniczy Klub Sportowy Skra CzĊstochowa zostaá zaáoĪony w 1926 r.
Powstaá w dzielnicy Ostatni Grosz, a jego statut byá wzorowany na analogicznym dokumencie warszawskiej Skry. NajwiĊkszym sukcesem klubu byáy wystĊpy jego piákarzy w II lidze w latach 1949–1952. W I poáowie lat 50. XX wieku
funkcjonowaá pod nazwą Ogniwo. WspóáczeĞnie – jako jednosekcyjny klub piákarski – KS Skra rywalizuje w Ğląskich ligach regionalnych16. W maju 1953 r.
w CzĊstochowie Skra wyraĨnie pokonaáa áodzian w stosunku 5:1, natomiast
w àodzi w lipcu wygraá Widzew 2:117.

10

11

12

13

14
15
16
17

Taka nazwa wystĊpuje przede wszystkim w prezentującym wyniki i tabele tej klasy rozgrywkowej „Przeglądzie Sportowym”. TakĪe w: 75 lat RTS Widzew (1910–1985), red. B. Kukuü,
àódĨ [1985], s. 20. NaleĪy wykluczyü ewentualnoĞü, aby w tym przypadku chodziáo o istniejący dopiero od 2002 r. – po fuzji, zaáoĪonego w 1934 r., KS Stradom z Górnikiem DĨbów – KS
CzĊstochowa. ħródáo: www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=3464&id_sezon=75.
„Gáos Robotniczy” 1953, nr 71. W niektórych relacjach prasowych czĊstochowian okreĞlano zaĞ
mianem „wojskowych”, stosując jednak nazwĊ KS CzĊstochowa. TamĪe, nr 142 z 15.06.1953.
NazwĊ tĊ podaje, przedstawiając koĔcową tabelĊ III ligi sezonu 1953. A. Gowarzewski, Widzew…, s. 87.
„Przegląd Sportowy” 1953, nr 24; Ĩródáo: www.buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sporto
wy/1953/nr024/directory.djvu.
„Gáos Robotniczy” 1953, nr 142.
A. Gowarzewski, Widzew…, s. 87; 75 lat…, s. 20.
ħródáo: www.ks-skra.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=17.
„Przegląd Sportowy” 1953, nr 36; Ĩródáo: www.buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sporto
wy/1953/nr036/directory.djvu; „Przegląd Sportowy” 1953, nr 64; Ĩródáo: www.buwcd.buw.uw.
edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1953/nr064/directory.djvu.
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W kolejnym sezonie (1954) oba zespoáy ponownie spotkaáy siĊ w III lidze.
Tym razem pojedynki te absolutnie zdominowali piákarze Skry, którzy w marcu
1954 r. w CzĊstochowie pokonali áodzian 5:0, a w czerwcu w àodzi rozgromili
ich 7:118. Wyniki te znalazáy odzwierciedlenie w koĔcowej tabeli rozgrywek.
Skra zajĊáa w nich drugą lokatĊ, natomiast Widzew – ostatnią, dziesiątą, która
oznaczaáa spadek do áódzkiej klasy A19.
Na nastĊpny pojedynek Widzewa z czĊstochowskim klubem trzeba byáo
czekaü wiele lat, dokáadnie do dziesiątej dekady XX wieku. Wówczas to áodzianie mierzyli siĊ z kolejnym klubem spod Jasnej Góry – RKS Raków. Klub ten –
podobnie jak Widzew w àodzi – zaczerpnąá swoją nazwĊ od dzielnicy, w której
powstaá. ZaáoĪony w 1921 r. jako Klub Sportowo-Footballowy Racovia, w latach 1927–2002 funkcjonowaá pod nazwą Robotniczy Klub Sportowy Raków,
którego patronem byáa pobliska Huta CzĊstochowa – stąd „hutniczy” przydomek
piákarzy. Przez dáugie lata klub uczestniczyá w rozgrywkach piákarskich na niĪszych szczeblach, a jedynym jego sukcesem byá finaá Pucharu Polski w sezonie
1966/1967, w którym ulegá WiĞle Kraków. Do ekstraklasy czĊstochowscy piákarze awansowali w 1994 r. i wystĊpowali w niej przez cztery sezony – do 1998 r.
W ostatnich latach Klub Sportowy Raków rywalizuje na szczeblu II ligi20.
Oba kluby po raz pierwszy spotkaáy siĊ w sezonie 1990/1991 w II lidze –
Widzew jako spadkowicz z I ligi, Raków natomiast jako beniaminek drugiej
dywizji. W paĨdzierniku 1990 r. w CzĊstochowie na stadionie przy ulicy Bolesáawa Limanowskiego 83 po osobliwym golu Sáawomira Palacza czĊstochowianie zwyciĊĪyli 1:0. Jak donosiá „Dziennik àódzki”: „W 2. minucie spotkania Jerzy Zajda [bramkarz Widzewa – R.J.] usiáowaá wybiü piákĊ w pole i trzymaá ją
w rĊkach. Dobiegá do niego zawodnik gospodarzy – Palacz i gáówką wybiá mu ją
z rąk. Wpadáa ona do siatki i sĊdzia wskazaá na Ğrodek boiska. RadoĞü gospodarzy byáa wiĊc uzasadniona, zaĞ w druĪynie goĞci nastąpiáa konsternacja. Zajda
twierdziá po meczu, Īe piákarz Rakowa uczyniá to nie gáową lecz rĊką. Arbiter
tego nie zauwaĪyá i w ten oto sposób gospodarze wywalczyli bardzo cenne zwyciĊstwo, a do kronik futbolu przejdzie ten kuriozalny gol”. Piákarze Widzewa
dominowali w tym – nie stojącym na najwyĪszym poziomie, ale interesującym –
meczu. Sytuacji bramkowych nie wykorzystali jednak Witold Kubala, Jarosáaw
Cecherz, Piotr Szaprak i Zbigniew Gajewski, w znacznej mierze dziĊki skutecznym interwencjom bramkarza gospodarzy, Arkadiusza Gaika21.
W rundzie rewanĪowej, w czerwcu 1991 r. w àodzi, padá wynik bezbramkowy. Byá on sprawiedliwym odzwierciedleniem boiskowych wydarzeĔ. Co
18

19
20
21

„Przegląd Sportowy” 1954, nr 25; Ĩródáo: www.buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sporto
wy/1954/nr025/ directory.djvu; „Przegląd Sportowy” 1954, nr 52; Ĩródáo: www.buwcd.buw.
uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1954/nr052/directory.djvu.
A. Gowarzewski, Widzew…, s. 87; 75 lat…, s. 20–21.
ħródáo: www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=330.
„Dziennik àódzki” 1990, nr 196; „Przegląd Sportowy” 1990, nr 215.
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prawda, áodzianie w tym meczu przewaĪali, ale ich ataki byáy powolne i schematyczne, a w sytuacjach podbramkowych zachowywali siĊ nieporadnie, czym
uáatwili skuteczną obronĊ piákarzom Rakowa. CzĊstochowianie rzadko kontratakowali, ale po jednej z takich akcji – po uderzeniu piáki gáową przez Andrzeja
Dziedzica (trafiáa ona w poprzeczkĊ) – byli blisko strzelenia zwyciĊskiego gola22.
Zdaniem wielu obserwatorów tego spotkania, jego wynik w znacznym stopniu ograniczyá szanse Widzewa na powrót w szeregi ekstraklasy. Jednak wbrew
pesymistom, w sezonie 1990/1991 áodzianie – z drugiego miejsca w tabeli II ligi
– wywalczyli awans do najwyĪszej klasy rozgrywkowej. Raków zakoĔczyá te
rozgrywki na szóstym miejscu i do premiery w ekstraklasie musiaá zaczekaü do
sezonu 1994/1995.
Do pierwszego widzewsko-czĊstochowskiego pojedynku na szczeblu I ligi
doszáo 5 listopada 1994 r. w àodzi. Po ciekawym spotkaniu zanotowano wynik
remisowy 2:2. Rezultat ten uznano za duĪą niespodziankĊ, poniewaĪ Widzew
przewodziá wówczas ligowej stawce, podczas gdy Raków – absolutny beniaminek ekstraklasy – w dotychczasowych meczach wyjazdowych zdobyá zaledwie
punkt. Po golu Piotra Szarpaka w 13. minucie, który wykoĔczyá efektowną akcjĊ
Ryszarda Czerwca ze Zbigniewem Wyciszkiewiczem, wydawaáo siĊ, Īe faworyt
odniesie pewne zwyciĊstwo. Tymczasem jeszcze przed przerwą stan meczu wyrównaá Bartáomiej Wilk, który dobiá piákĊ do bramki Andrzeja WoĨniaka po
strzale Dziedzica, a w ostatnich sekundach pierwszej poáowy prowadzenie dla
Rakowa uzyskaá Jan Spychalski, skutecznie egzekwując rzut wolny z naroĪnika
pola karnego. W drugiej czĊĞci meczu áodzianie przystąpili do „szturmu” na
bramkĊ Rakowa, której obrona przez piákarzy trenera Zbigniewa Dobosza przypominaáa – nomen omen – „obronĊ CzĊstochowy”. Kolejno Dariusz Podolski,
Marcin BoguĞ, Grzegorz Mielcarski i Szarpak nie potrafili pokonaü bramkarza
goĞci Grzegorza CyruliĔskiego. Dopiero w 73. minucie meczu, po akcji bardzo
aktywnego w tym spotkaniu Andrzeja Michalczuka i strzale Mielcarskiego, piáka trafiáa do Sáawomira Guli, który uderzeniem z woleja zdobyá wyrównującą
bramkĊ dla Widzewa23.
W rundzie rewanĪowej w maju 1995 r. w CzĊstochowie doszáo do jeszcze
wiĊkszej niespodzianki – piákarze Rakowa pokonali áodzian w stosunku 1:0. Jedyny gol meczu padá przed przerwą po skutecznie wykonanym przez Dziedzica
rzucie karnym, podyktowanym za faul Tomasza àapiĔskiego na pomocniku gospodarzy. Widzew najczĊĞciej prowadziá grĊ w ataku pozycyjnym, natomiast
piákarze Rakowa szukali szans na zdobycie bramki w kontratakach. Taka taktyka
przyniosáa sukces czĊstochowianom, którzy, oprócz zdobytego gola, stworzyli
inne sytuacje pod bramką goĞci, po akacjach miĊdzy innymi Piotra BaĔskiego,
Sebastiana Synoradzkiego i Spychalskiego. Widzew byá stroną przewaĪającą –
22
23
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wyraĨnie w drugiej czĊĞci spotkania – i groĨną, zwáaszcza po staáych fragmentach gry, ale bardzo nieskuteczną, co szczególnie wytykaá swoim piákarzom po
meczu trener Franciszek Smuda. àodzianom w zdobyciu gola raz przeszkodziáa
poprzeczka – po strzale Wyciszkiewicza, a wielokrotnie – najlepszy na boisku
bramkarz Rakowa, Andrzej Kretek, przybyáy przed rundą wiosenną tego sezonu
do CzĊstochowy z Widzewa24.
ZwyciĊstwo nad áodzianami w znaczącym stopniu przyczyniáo siĊ do zachowania przez piákarzy Rakowa statusu pierwszoligowców – zajĊli oni bowiem
bezpieczną trzynastą pozycjĊ w koĔcowej tabeli. Natomiast dla Widzewa poraĪka w tym meczu oznaczaáa istotne zredukowanie szans na wywalczenie tytuáu
mistrza Polski. Strat tych widzewiakom nie udaáo siĊ juĪ odrobiü – w ostatecznym bilansie sezonu uplasowali siĊ oni na drugim miejscu, za Legią Warszawa25.
NastĊpny sezon (1995/1996) okazaá siĊ juĪ zwyciĊski dla piákarzy Widzewa
– po raz trzeci zostali oni najlepszą druĪyną w Polsce. CzĊstochowianie zanotowali z kolei najwiĊkszy dotychczas sukces w dziejach klubu, zajmując w ekstraklasie ósme miejsce26. W bezpoĞredniej rywalizacji obu klubów áodzianie takĪe
udowodnili swą wyĪszoĞü.
W sierpniu 1995 r. w CzĊstochowie, po raz pierwszy w historii pojedynków
z Rakowem, Widzew triumfowaá. W wyrównanym spotkaniu obie druĪyny
stworzyáy kilka dogodnych sytuacji do zdobycia gola. Jednak piáka po strzaáach
Grzegorza Skwary, Wojciecha Szymczyka, Pawáa Skrzypka, Ryszarda Czerwca,
Pawáa Miąszkiewicza i Rafaáa Siadaczki mijaáa bramkĊ, bądĨ skutecznie interweniowali bramkarze, odpowiednio WoĨniak z Widzewa i – zastĊpujący w bramce Rakowa kontuzjowanego Kretka – Marek Matuszek. Dopiero pod koniec meczu, po silnym uderzeniu Czerwca, do odbitej przez golkipera czĊstochowian
futbolówki doszedá Marek Koniarek, który skierowaá ją do pustej bramki. Byáa
to pierwsza poraĪka gospodarzy na wáasnym stadionie od jedenastu miesiĊcy27.
Wiosną 1996 r. w àodzi zwyciĊstwo Widzewa byáo bardziej okazaáe. Od początku meczu áodzianie zdecydowanie zaatakowali bramkĊ Rakowa, ale nie potrafili skutecznie zakoĔczyü swoich akcji z powodu dobrej gry formacji obronnej
czĊstochowian, na czele z bramkarzem Kretkiem. GoĞcie natomiast konsekwentnie realizowali taktykĊ maksymalnego przeszkadzania piákarzom Widzewa w rozgrywaniu piáki, nawet na pograniczu faulu, groĨnie kontratakując.
W drugiej czĊĞci gry dziaáania ofensywne druĪyny RTS staáy siĊ bardziej efek24

25
26
27

„Przegląd Sportowy” 1995, nr 102. Najbardziej znanymi zawodnikami, którzy wystĊpowali zarówno w Widzewie, jak i w Rakowie, byli: wspomniany bramkarz Andrzej Kretek (w Widzewie w latach 1989–1994, w Rakowie – 1995–1998), obroĔca bądĨ pomocnik Tomasz Kieábowicz (Raków – 1996–1999, Widzew – jesieĔ 1999) i pomocnik Jacek Magiera (Raków – 1991–
1996 i wiosna 2006, Widzew – wiosna 2000). ħródáo: www.90minut.pl.
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tywne, gdyĪ áodzianie – wskutek sugestii trenera Smudy – ograniczyli ataki
Ğrodkiem boiska na rzecz szerokiego rozgrywania piáki, co wkrótce przyniosáo
wymierne efekty w postaci zdobytych goli. Pierwszego strzeliá Czerwiec, po
efektownym uderzeniu w górny róg bramki Rakowa, drugiego zaĞ – dwie minuty póĨniej, po podaniu Waldemara Jaskulskiego – uzyskaá Miąszkiewicz. Kolejne podbramkowe sytuacje wypracowane przez piákarzy Widzewa sugerowaáy, Īe
na ich nastĊpne trafienia nie trzeba bĊdzie dáugo czekaü. Tymczasem ku zaskoczeniu obserwatorów spotkania tzw. bramkĊ kontaktową strzelili goĞcie. Robert
ZaáĊski wygraá pojedynek z Siadaczką po prawej stronie boiska i doĞrodkowaá
w pole karne, gdzie niepilnowany przez áódzkich obroĔców Wilk umieĞciá piákĊ
w bramce WoĨniaka. Widzew odpowiedziaá jednak dwoma golami Koniarka: po
podaniu Miąszkiewicza i báĊdzie obroĔcy Rakowa; oraz po uderzeniu piáki gáową po doĞrodkowaniu Marka Citki z rzutu roĪnego28. Napastnik RTS dziĊki
miĊdzy innymi tym trafieniom wywalczyá tytuá króla strzelców polskiej ekstraklasy w sezonie 1995/1996 (z dorobkiem 29 goli).
W kolejnym sezonie Widzew powtórzyá sukces z poprzedniego roku, zdobywając drugi raz z rzĊdu tytuá mistrza Polski, a w konfrontacjach z Rakowem
jeszcze wyraĨniej potwierdziá swoją wyĪszoĞü. Byáy ku temu aĪ trzy okazje,
bowiem oprócz dwóch meczów ligowych oba kluby spotkaáy siĊ równieĪ w 1Ú8
Pucharu Polski.
Pucharowy mecz, rozegrany w àodzi 13 listopada 1996 r., rozpocząá siĊ od
ataków gospodarzy, ale to czĊstochowscy piákarze uzyskali prowadzenie. Po
podaniu wyróĪniającego siĊ w tym spotkaniu Spychalskiego, piákĊ w bramce
Macieja SzczĊsnego umieĞciá Jacek Magiera. Widzew po stracie gola bardziej
konsekwentnie zacząá prowadziü dziaáania ofensywne, co wkrótce przyniosáo rezultaty. Stan meczu wyrównaá jeden z najlepszych piákarzy na boisku – Sáawomir Majak, który wykorzystaá báąd obroĔcy goĞci – Wilka. Jeszcze przed przerwą prowadzenie áodzianom zapewniá Jacek DembiĔski, dobijając piákĊ obronioną przez bramkarza Matuszka po strzale Daniela Bogusza z 20 metrów.
W drugiej czĊĞci spotkania piákarze Widzewa juĪ bezwzglĊdnie dominowali na
placu gry, a efektem ich przewagi byáy kolejne trzy gole: Marka Bajora – po
strzale gáową; ponownie DembiĔskiego – po indywidualnej akcji Majaka; Citki –
po efektownym rozegraniu piáki z Mirosáawem Szymkowiakiem29. Piákarze RTS
w tej edycji Pucharu Polski dotarli do póáfinaáu, gdzie ulegli GKS Katowice 0:2.
àódzka druĪyna w pucharowym spotkaniu z Rakowem wystąpiáa w mocno
rezerwowym skáadzie. Absencja reprezentantów Polski, Pawáa Wojtali i Radosáawa Michalskiego, oraz niepeány czasowo pobyt na boisku Czerwca, zmienionego przez innego kadrowicza – CitkĊ, byáy podyktowane duĪą liczbą waĪnych
i trudnych meczów, w jakich piákarze Widzewa musieli uczestniczyü w listopa28
29
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dzie 1996 r. Przed pucharową potyczką z czĊstochowianami, 10 listopada, rozegrali oni mecz z Moádawią w ramach eliminacji do mistrzostw Ğwiata Francja’98
(2:1), a tuĪ po efektownym zwyciĊstwie nad Rakowem – wraz z kolegami z druĪyny klubowej – wziĊli udziaá w spotkaniach z Legią w ekstraklasie (16 listopada, 1:0) i z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów (20 listopada, 2:2)30. Ostatnim
zaĞ odcinkiem tego futbolowego maratonu byáa wizyta 24 listopada w CzĊstochowie, gdzie widzewiacy rozegrali mecz 17. kolejki ekstraklasy z RKS. W obecnoĞci kompletu publicznoĞci – okoáo 8 tysiĊcy – wygrali wysoko 4:0, zupeánie
nie okazując oznak zmĊczenia. JuĪ w 15 minucie spotkania, po faulu obroĔcy
Rakowa Zbigniewa Sieji na Citce, sam poszkodowany skutecznie uderzyá piákĊ
z rzutu wolnego z okoáo 20 metrów. Widzew przewaĪaá zwáaszcza w Ğrodkowej
czĊĞci boiska, czego efektem byáy kolejne gole. Pod koniec pierwszej poáowy
meczu trafienie zaliczyá Wojtala, który z prawej strony pola karnego zaskakującym uderzeniem z ostrego kąta pokonaá bramkarza Matuszka. NastĊpne bramki
dla áodzian padáy w drugiej czĊĞci gry, kiedy przewaga piákarzy RTS byáa jeszcze wyraĨniejsza, podopieczni trenera Kokotta nie potrafili wówczas zagroziü
bramce SzczĊsnego. Gole DembiĔskiego, który umieĞciá piákĊ w siatce z odlegáoĞci kilku metrów, i rezerwowego Miąszkiewicza – po sytuacji „sam na sam”
z Matuszkiem – tylko to potwierdziáy. Widzew, po bardzo dobrym w swoim
wykonaniu meczu, zostaá mistrzem rundy jesiennej ekstraklasy31.
Piákarze trenera Smudy pierwszą pozycjĊ w tabeli utrzymali do koĔca rozgrywek, a ukoronowaniem bardzo udanego dla nich sezonu 1996/1997 byá mecz
(i uroczystoĞci z okazji zdobycia mistrzostwa Polski) z Rakowem na wáasnym
stadionie, 25 czerwca 1997 r. Spotkanie to nie decydowaáo o tytule mistrza dla
áodzian, gdyĪ zapewnili go oni sobie juĪ tydzieĔ wczeĞniej, po dramatycznym
meczu w Warszawie z Legią (3:2). Dla piákarzy Rakowa pojedynek z RTS równieĪ nie miaá znaczenia, bowiem w lidze zajmowali pozycjĊ w Ğrodku tabeli
(ostatecznie zajĊli dziesiątą lokatĊ)32. W tych okolicznoĞciach spotkanie to byáo
jednostronnym widowiskiem, w którym Widzew zdeklasowaá rywala, zwyciĊĪając 5:1. Przy okazji osiemnastotysiĊczna publicznoĞü byáa Ğwiadkiem rzadkiego
na boiskach piákarskich popisu skutecznoĞci jednego zawodnika – w tym przypadku napastnika gospodarzy, DembiĔskiego, który strzeliá wszystkie gole dla
áodzian. Nie zagwarantowaáy mu one jednak tytuáu króla strzelców ekstraklasy –
z dorobkiem 17 bramek, wraz z Cezarym Kucharskim z Legii, zostaá wyprzedzony przez Mirosáawa Trzeciaka (àKS, 18 goli). W meczu z RKS DembiĔski
dwa trafienia uzyskaá w pierwszej poáowie: po dokáadnym podaniu od Szymkowiaka oraz po odebraniu piáki zawodnikom Rakowa w polu karnym i technicznym strzale, którym przelobowaá bramkarza goĞci Matuszka; w drugiej odsáonie
spotkania – po podaniach Siadaczki i Michalczuka oraz po skutecznie wykona30
31
32
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nym rzucie karnym po przewinieniu obroĔcy czĊstochowian, Andrzeja Wróblewskiego. GoĞcie próbowali strzeliü honorowego gola, jednak po strzaáach Tomasza Kieábowicza z rzutu wolnego, Grzegorza Skrwary i Krzysztofa StĊpnia
dobrze interweniowaá debiutant w lidze, zastĊpujący w bramce Widzewa kontuzjowanego SzczĊsnego, Marcin Ludwikowski. Dopiero pod koniec meczu piákarzom spod Jasnej Góry udaáo siĊ go zaskoczyü – strzaáem w tzw. krótki róg 20-letniego bramkarza pokonaá Skwara33.
Identyczny wynik áodzianie uzyskali takĪe w kolejnej konfrontacji z Rakowem, do której doszáo w rundzie jesiennej ligowego sezonu 1997/1998. W àodzi
w paĨdzierniku 1997 r. – znowu blisko terminu meczu widzewiaków z piákarzami Legii, ich gáównymi rywalami o prymat w kraju w tym czasie (odbyá siĊ
on kilka dni póĨniej i zakoĔczyá siĊ wynikiem 1:3) – druĪyna RTS objĊáa prowadzenie juĪ na początku spotkania. Po doĞrodkowaniu Szymkowiaka z rzutu
roĪnego i báĊdzie obroĔców Rakowa celnym strzaáem gáową popisaá siĊ Bogusz.
Drugi gol dla mistrzów Polski byá wynikiem dobrego rozegrania piáki miĊdzy
Michalskim i Alexandru Curtianem, który pokonaá sáabo prezentującego siĊ
w tym meczu bramkarza czĊstochowian Matuszka. TuĪ przed koĔcem meczu
moádawski pomocnik Widzewa zostaá ukarany czerwoną kartką za faul na
Skwarze. WczeĞniej obie druĪyny wypracowaáy sobie kilka dobrych, ale niewykorzystanych okazji do zdobycia bramki: po akcjach Szymkowiaka, Szarpaka
i Andrzeja KobylaĔskiego oraz Pawáa Potenta. Skuteczny natomiast okazaá siĊ
znowu Bogusz, który po strzale Siadaczki z 30 metrów zmieniá tor lotu piáki,
myląc w ten sposób Matuszka. Natomiast po przerwie gola zdobyli goĞcie.
Bramkarza RTS Arkadiusza OnyszkĊ silnym strzaáem pokonaá kapitan druĪyny
z CzĊstochowy Marek Koátko. Widzewiacy odpowiedzieli akcją Michalskiego,
po której do pustej bramki nie trafiá gáową Marcin Zając, i zablokowanym przez
obroĔców strzaáem Szymkowiaka. Wreszcie Siadaczka strzeliá celnie z 35 metrów, a wynik na 5:1 ustaliá Rafaá Kubiak, umieszczając w bramce piákĊ odbitą
od poprzeczki po strzale Marka SzemoĔskiego. Kilka minut wczeĞniej analogiczną sytuacjĊ – po uderzeniu Potenta na bramkĊ Onyszki – mieli czĊstochowianie, ale Īaden z zawodników Rakowa nie zdoáaá umieĞciü piáki w bramce áodzian. To interesujące, rozgrywane w szybkim tempie spotkanie w zimowej aurze potwierdziáo po raz kolejny mistrzowskie aspiracje Widzewa i sáaboĞü zespoáu goĞci, który zasáuĪenie zajmowaá ostatnie miejsce w tabeli. Nowy trener
czĊstochowskiej druĪyny, Bogusáaw Hajdas, który zastąpiá Jana BasiĔskiego, nie
kryá po meczu rozczarowania brakiem zaangaĪowania w grĊ niektórych jego
piákarzy34.
Po rundzie rewanĪowej pozycja druĪyny Rakowa w ligowej tabeli nie zmieniáa siĊ. Oznaczaáo to spadek zespoáu – jako bezwzglĊdnie najsáabszego w eks33
34
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traklasie – do II ligi. Rozegrany zatem 16 maja 1998 r. w CzĊstochowie mecz
pomiĊdzy piákarzami Rakowa i Widzewa byá ostatnim pojedynkiem, jaki áodzianie stoczyli na najwyĪszym szczeblu rozgrywek ligowych z druĪyną spod Jasnej
Góry. DruĪyna RTS, która ostatecznie w sezonie 1997/1998 zajĊáa czwarte miejsce, takĪe przyczyniáa siĊ do degradacji czĊstochowian, pokonując ich po raz
drugi w tych rozgrywkach, tym razem w stosunku 3:135. W pierwszej – stojącej
na sáabym poziomie – poáowie meczu jedyną godną uwagi akcją byáa ta zakoĔczona uzyskaniem prowadzenia dla áodzian. Po doĞrodkowaniu piáki z rzutu roĪnego przez Zająca i rozegraniu jej w polu karnym przez Szarpaka z Szymkowiakiem, ten ostatni umieĞciá ją w prawym rogu bramki gospodarzy. WiĊcej sytuacji
podbramkowych piákarze obu druĪyn stworzyli w drugiej odsáonie meczu. W 53.
minucie spotkania Szarpak zagraá na prawą stronĊ boiska do Zająca, który wyprzedziá obroĔcĊ gospodarzy Marcina Drajera i silnym strzaáem w „dáugi” róg
bramki pokonaá bramkarza RKS, Matuszka. DwadzieĞcia piĊü minut póĨniej piákarze trenera Kokotta w doĞü kontrowersyjnych okolicznoĞciach strzelili „gola
kontaktowego”. Po doĞrodkowaniu piáki z rzutu roĪnego przez Kieábowicza,
w wyniku zderzenia siĊ obroĔcy gospodarzy Jaromira WieprzĊcia i bramkarza
áodzian Onyszki w polu karnym, golkiper Widzewa wypuĞciá futbolówkĊ z rąk,
która wpadáa do bramki. Byáo to pierwsze trafienie piákarzy Rakowa w lidze od
918 minut. ZwyciĊstwo podopiecznych trenera Smudy byáo jednak niezagroĪone, bowiem kilka minut póĨniej trzecią bramkĊ dla RTS zdobyá Zbigniew Czajkowski. ZagroĪone byáo natomiast bezpieczeĔstwo kibiców na trybunach i piákarzy na boisku za sprawą chuliganów obu druĪyn (w tym czĊstochowskich sympatyków Widzewa), którzy w czasie pierwszej poáowy i w przerwie meczu toczyli bójki miĊdzy sobą i z policją, próbując wedrzeü siĊ na murawĊ stadionu36.
W sezonie 1998/1999 doszáo do ostatniego dotychczas oficjalnego spotkania
w historii widzewsko-czĊstochowskich pojedynków piákarskich. W ramach 1Ú16
Pucharu Polski, w paĨdzierniku 1998 r. w CzĊstochowie, w meczu Rakowa
z Widzewem w ciągu dziewiĊüdziesiĊciu minut gry nie padá Īaden gol. UpáynĊáy
one pod znakiem przewagi áodzian, ale bardzo dobrze w bramce drugoligowców
spisywaá siĊ máody golkiper Marcin Patryarcha, który miĊdzy innymi wygraá
dwa pojedynki z Arturem Wichniarkiem, a tuĪ przed przerwą obroniá bardzo silny strzaá Siadaczki z rzutu wolnego. W dogrywce obraz spotkania nie ulegá
zmianie, ale to piákarze trenera Dobosza byli najbliĪej zdobycia zwyciĊskiej
bramki. W koĔcówce dodatkowego czasu gry udaną akcjĊ lewą stroną boiska
przeprowadziá BaĔski. PiákĊ po jego doĞrodkowaniu w polu karnym przejąá
Marcin Bojarski, który zostaá sfaulowany przez obroĔcĊ áodzian Michalczuka.
SĊdzia sáusznie podyktowaá rzut karny, ale jego egzekutor – Wilk – trafiá piáką
w sáupek bramki strzeĪonej przez bramkarza RTS Sáawomira Olszewskiego.
35
36
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TakĪe w serii rzutów karnych, zarządzonej przez sĊdziego w celu wyáonienia
zwyciĊzcy meczu, Wilk nie zdobyá gola – tym razem jego strzaá obroniá áódzki
golkiper. Równie nieskuteczny byá jego kolega z druĪyny Tomasz MaĞlanka, po
którego uderzeniu piáka przeleciaáa nad poprzeczką bramki Widzewa. Tymczasem wszyscy áódzcy zawodnicy przewidziani do egzekwowania „jedenastek” –
Wichniarek, Szymkowiak, Michalczuk i Michalski – bezbáĊdnie je wykonali
i Widzew wygraá ostatecznie 4:2, awansując do nastĊpnej rundy pucharowych
rozgrywek. Mecz lapidarnie podsumowaá szkoleniowiec RTS Wojciech àazarek: „Puchar niejednokrotnie reĪyseruje Ğwietne spotkania. Dzisiaj pod wzglĊdem emocji i dramaturgii tak wáaĞnie byáo”37. Jego piákarze w tej edycji Pucharu
Polski dotarli do póáfinaáu, w którym nieznacznie ulegli Amice Wronki.
Historia widzewsko-czĊstochowskich konfrontacji w krajowych rozgrywkach piáki noĪnej w kategorii seniorów miaáa róĪne fazy. Na początku tej rywalizacji Widzew wyraĨnie rozstrzygnąá na swoją korzyĞü pojedynki z CzĊstochowskim Klubem Sportowym, których stawką byáo pozostanie w walce o I ligĊ. Znaczącą w nich rolĊ odegraá pierwszy „wielki” widzewski piákarz, Bolesáaw Fornalczyk.
Jednak juĪ wkrótce, bo w pierwszej poáowie lat piĊüdziesiątych XX wieku –
w okresie funkcjonowania w Polsce stalinowskiego modelu sportu – pojedynki
z nieco juĪ zapomnianymi, tak jak w przypadku CKS, druĪynami piákarskimi,
a wiĊc Klubem Sportowym CzĊstochowa i Skrą, áodzianie dotkliwie przegrywali, spadając w hierarchii polskiego futbolu na samo dno. Walka o odbicie siĊ od
niego trwaáa dáugo, bo do poáowy ósmej dekady ubiegáego wieku.
Dla czĊstochowskiej piáki noĪnej, nie licząc jednorazowego sukcesu Rakowa
w Pucharze Polski w sezonie 1966/1967, droga do elity byáa dáuĪsza. To wáaĞnie
ten klub – podobnie jak Widzew o „robotniczej” proweniencji – na dáugie lata
staá siĊ piákarskim hegemonem pod Jasną Górą, próbując kilkakrotnie przebiü siĊ
do najwyĪszej klasy rozgrywkowej. Raz na tej drodze stanĊáa áódzka druĪyna
i mimo korzystnego dla Rakowa rezultatu drugoligowego dwumeczu, to jednak
Widzew pojawiá siĊ na boiskach ekstraklasy. „Hutnikom” zaĞ premierowy
awans udaáo siĊ wywalczyü dopiero w poáowie lat 90. XX wieku.
W ekstraklasie piákarze Rakowa co najwyĪej odgrywali rolĊ Ğredniaka, ale
nie od razu dali siĊ zdominowaü, mającemu mocarstwowe ambicje i wydawaáo
siĊ, Īe solidne fundamenty finansowe, klubowi z àodzi. Bilans pierwszych spotkaĔ byá korzystny dla czĊstochowian. I choü druĪyna Rakowa w okresie wystĊpów w I lidze miaáa w swoim skáadzie kilku utalentowanych piákarzy, jak Jan
Spychalski, Jacek Magiera, Andrzej Kretek, Marek Matuszek, Paweá Skrzypek,
Tomasz Kieábowicz czy Jacek Krzynówek, jakoĞü sportowa zespoáu Widzewa
systematycznie wzrastaáa. Szczególnie po objĊciu druĪyny przez trenera Franciszka SmudĊ, który zbudowaá w àodzi bardzo dobry, jak na polskie warunki,
37

„Przegląd Sportowy” 1998, nr 202.
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zespóá. Rywalizowaá on skutecznie z Legią Warszawa, dwukrotnie zdobywając
tytuá mistrza Polski oraz uczestnicząc w rozgrywkach elitarnej Ligi Mistrzów.
Z druĪyną, w której skáadzie byli m.in. reprezentanci Polski: Andrzej WoĨniak,
Maciej SzczĊsny, Tomasz àapiĔski, Paweá Wojtala, Radosáaw Michalski, Marek
Citko, czy Artur Wichniarek, Raków juĪ wyraĨnie przegrywaá, tracąc miano
niewygodnego dla áodzian rywala. Podobnie byáo w Pucharze Polski. Po zwyciĊstwach nad czĊstochowianami Widzew osiągnąá najwiĊksze – nie licząc zdobycia trofeum w 1985 r. – sukcesy w tych rozgrywkach, dwukrotnie docierając
do póáfinaáu.
Spotkania Rakowa z Widzewem, zwáaszcza te na szczeblu ekstraklasy, są
raczej obecne w pamiĊci sympatyków obu zespoáów, nie tylko z racji upáywu
stosunkowo niedáugiego czasu od ich rozegrania. I choü nie byáy one zaliczane
do tzw. klasyków ligi, gdyĪ czĊstochowianie nigdy nie walczyli w ekstraklasie
o najwyĪsze lokaty, konfrontacje te przypadáy na ostatni okres prosperity obu
klubów – nieporównywalny do ich dzisiejszej pozycji w polskim futbolu. Widzew stara siĊ odrabiaü stracony dystans do elity, czĊstochowska piáka noĪna –
jak siĊ wydaje – musi jeszcze na to poczekaü.

Aneks
Wykaz i statystyka meczów Widzewa àódĨ
z klubami czĊstochowskimi w seniorskich rozgrywkach
piáki noĪnej mĊĪczyzn w XX wieku
Sezon 1947, eliminacje miĊdzyokrĊgowe o wejĞcie do I ligi – grupa IV
[1] 13.07.1947, Widzew – CKS 5:1 (3:1)
0:1 – SąciĔski? Bojanek? (5), 1:1 – Bolesáaw Fornalczyk (7), 2:1 – Zygmunt Cichocki (25), 3:1 – Bolesáaw Fornalczyk (52), 4:1 – Kazimierz Gbyl (61), 5:1 –
Bolesáaw Fornalczyk (71).
SĊdziowaá: Dobrzaniecki (Opole). Widzów: 4 tys.
ħródáo: A. Gowarzewski, Widzew oraz dawni áódzcy ligowcy àTS-G, Klub Turystów, UnionTouring. 75 lat prawdziwej historii RTS (1922–1997), [w:] Kolekcja klubów, t. 5, Katowice
1998, passim; D. Kuczmera i in., Widzew. Almanach 1998–1999, àódĨ 1999, passim; „Dziennik àódzki” 1947; „Gáos Robotniczy” 1947, 1953; „Piáka NoĪna”, informator ligowy, jesieĔ
’90; „Piáka NoĪna”, informator ligowy, wiosna’91; „Piáka NoĪna”, Liga Polska, sezon
1998/1999; „Przegląd Sportowy” 1947, 1953–1954, 1990–1991, 1994–1998; „ĩycie CzĊstochowy. Gáos Narodu” 1947. Dokumentacja meczów z lat 1947 i 1953–1954 jest niepeána z powodu trudnoĞci w ustaleniu wszystkich informacji na podstawie dostĊpnych relacji prasowych.
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Widzew: Ignacy Uptas – Henryk Marciniak, Kazimierz Gbyl, Zygmunt Cichocki, Bolesáaw Fornalczyk, Stefan Sadowski… Trener – ?
CKS: Adolf Krzyk – SąciĔski, Zalas, Bojanek… Trener – ?
[2] 3.08.1947, CKS – Widzew 0:4 (0:2)
0:1 – Bolesáaw Fornalczyk, 0:2 – Zygmunt Cichocki, 0:3 – Bolesáaw Fornalczyk, 0:4 – Zygmunt Cichocki.
SĊdziowaá: SkawiĔski (Katowice). Widzów: 7 tys.
CKS: Adolf Krzyk – KuĞnierczyk, Proksa, Piega, Bojanek, Bąkowski, Zalas,
Hejne, Wójcik, SąciĔski, Musiaá. Trener – ?
Widzew: Ignacy Uptas – Józef Sáaby, Bolesáaw Wiernik, Wochna, Jan Konarski,
Nowak, Henryk Marciniak, Kazimierz Gbyl, Zygmunt Cichocki, Bolesáaw Fornalczyk, Stefan Sadowski. Trener – ?
Sezon 1953, III liga – grupa VIII áódzka
[3] 22.03.1953, KS CzĊstochowa – Widzew 2:0 (0:0)
[4] 3.05.1953, Skra – Widzew 5:1 (3:0)
[5] 14.06.1953, Widzew – KS CzĊstochowa 0:1 (0:1)
0:1 – Matejczyk (40).
SĊdziowaá: JĊdrzejczyk (Kielce).
[6] 26.07.1953, Widzew – Skra 2:1 (2:1)
Sezon 1954, III liga – grupa VIII áódzka
[7] 28.03.1954, Skra – Widzew 5:0 (2:0)
[8] 20.06.1954, Widzew – Skra 1:7 (1:3)
Sezon 1990/1991, II liga
[9] 28.10.1990, Raków – Widzew 1:0 (1:0)
1:0 – Sáawomir Palacz (2).
SĊdziowaá: Ryszard Wdowiak (Legnica). Widzów: 5 tys.
Raków: Arkadiusz Gaik – Romuald Biskup, Sebastian Synoradzki, Andrzej
Wróblewski, Robert Mróz, Waldemar ĩebrowski, Dariusz SoboĔ (12, Andrzej
Dziedzic), Sáawomir Palacz (89, Witold GwiĨdziel), Robert ZaáĊski, Zbigniew
Soátysik, Jan Spychalski. Trener – Jan BasiĔski.
Widzew: Jerzy Zajda – Tomasz àapiĔski, Marek Wojciechowski, Wiesáaw Cisek, Marek Podsiadáo, Mirosáaw MyĞliĔski, Andrzej Szulc, Piotr Kupka, Witold
Kubala (46, Grzegorz Waliczek), Jarosáaw Cecherz, Piotr Szaprak (80, Zbigniew
Gajewski). Trener – Paweá Kowalski.
[10] 1.06.1991, Widzew – Raków 0:0
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SĊdziowaá: Andrzej SĊkowski (Kraków). Widzów: 5 tys.
Widzew: Jerzy Zajda – Mirosáaw MyĞliĔski, Krzysztof Wewiór, Tomasz àapiĔski, Wiesáaw Cisek, Andrzej Szulc (53, Piotr Kupka), Leszek Iwanicki, Marek
Podsiadáo (7, Marek Wojciechowski), Piotr Szaprak, Grzegorz Waliczek, Jarosáaw Cecherz. Trener – Paweá Kowalski.
Raków: Arkadiusz Gaik – Witold GwiĨdziel, Andrzej Wróblewski, Sáawomir
Bartáomiejczyk, Robert Mróz, Robert ZaáĊski, Sebastian Synoradzki, Zbigniew
Soátysik, Andrzej Dziedzic, Sáawomir Palacz (89, Waldemar ĩebrowski), Jan
Spychalski. Trener – Jan BasiĔski.
Sezon 1994/1995, I liga
[11] 5.11.1994, Widzew – Raków 2:2 (1:2)
1:0 – Piotr Szarpak (13), 1:1 – Bartáomiej Wilk (33), 1:2 – Jan Spychalski (45),
2:2 – Sáawomir Gula (73).
SĊdziowaá: Zbigniew Marczyk (Piáa). Widzów: 5 tys.
Widzew: Andrzej WoĨniak – Marek Bajor, Tomasz àapiĔski, Marcin BoguĞ, Dariusz Podolski, Zbigniew Wyciszkiewicz, Ryszard Czerwiec (53, Sáawomir Gula), Andrzej Michalczuk, Radosáaw Kowalczyk, Grzegorz Mielcarski, Piotr
Szarpak. Trener – Wáadysáaw Stachurski.
Raków: Grzegorz CyruliĔski (74, Arkadiusz Gaik) – Zbigniew Sieja, Andrzej
Wróblewski, Janusz Bodzioch, Witold GwiĨdziel, Tomasz Zajączkowski (74,
Wojciech Szymczyk), Sáawomir Palacz, Bartáomiej Wilk, Andrzej Dziedzic,
Piotr BaĔski, Jan Spychalski. Trener – Zbigniew Dobosz.
[12] 27.05.1995, Raków – Widzew 1:0 (1:0)
1:0 – Andrzej Dziedzic (42, karny).
SĊdziowaá: Krzysztof Sáupik (Tarnów). Widzów: 8 tys.
Raków: Andrzej Kretek – Zbigniew Sieja, Andrzej Wróblewski, Janusz Bodzioch, Paweá Skrzypek, Robert ZaáĊski, Sebastian Synoradzki, Jacek Magiera
(46, Bartáomiej Wilk), Andrzej Dziedzic, Piotr BaĔski (88, Krzysztof StĊpieĔ),
Jan Spychalski. Trener – Gotthard Kokott.
Widzew: Andrzej WoĨniak – Marek Bajor, Tomasz àapiĔski, Daniel Bogusz (66,
Piotr Szarpak), Mirosáaw Szymkowiak, Zbigniew Wyciszkiewicz, Ryszard
Czerwiec, Dariusz Podolski, Andrzej Michalczuk, Radosáaw Kowalczyk (46,
Bogdan Pikuta), Grzegorz Mielcarski. Trener – Franciszek Smuda.
Sezon 1995/1996, I liga
[13] 30.08.1995, Raków – Widzew 0:1 (0:0)
0:1 – Marek Koniarek (78).
SĊdziowaá: Julian Pasek (Legnica). Widzów: 8 tys.

166

Rafaá JUNG

Raków: Marek Matuszek – Paweá Skrzypek, Witold GwiĨdziel, Andrzej Wróblewski, Janusz Bodzioch, Sebastian Synoradzki, Marek Koátko, Piotr Mandrysz
(40, Bartáomiej Wilk), Grzegorz Skwara (66, Piotr BaĔski), Wojciech Szymczyk
(63, Krzysztof StĊpieĔ), Jan Spychalski. Trener – Gotthard Kokott.
Widzew: Andrzej WoĨniak – Daniel Bogusz, Marek Bajor, Marcin BoguĞ, Andrzej Michalczuk, Paweá Miąszkiewicz (64, Dariusz Podolski), Zbigniew Wyciszkiewicz, Ryszard Czerwiec, Piotr Szarpak, Marek Koniarek, Rafaá Siadaczka
(71, Bogdan Pikuta). Trener – Franciszek Smuda.
[14] 14.04.1996, Widzew – Raków 4:1 (0:0)
1:0 – Ryszard Czerwiec (54), 2:0 – Paweá Miąszkiewicz (56), 2:1 – Bartáomiej
Wilk (63), 3:1 – Marek Koniarek (68), 4:1 – Marek Koniarek (80).
SĊdziowaá: Andrzej Kozáowski (PoznaĔ). Widzów: 3 tys.
Widzew: Andrzej WoĨniak – Daniel Bogusz, Tomasz àapiĔski, Waldemar Jaskulski, Andrzej Michalczuk, Zbigniew Wyciszkiewicz, Paweá Miąszkiewicz
(77, Sáawomir Gula), Ryszard Czerwiec, Marek Citko (85, Rafaá Kubiak), Marek Koniarek, Rafaá Siadaczka. Trener – Franciszek Smuda.
Raków: Andrzej Kretek – Zbigniew Sieja, Jacek Magiera (60, Sebastian Synoradzki), Andrzej Wróblewski, Janusz Bodzioch, Robert ZaáĊski, Jan Spychalski,
Paweá Skrzypek, Bartáomiej Wilk, Piotr BaĔski (64, Grzegorz Skwara), Krzysztof StĊpieĔ (75, Robert Szopa). Trener – Gotthard Kokott.
Sezon 1996/1997, 1Ú8 Pucharu Polski
[15] 13.11.1996, Widzew – Raków 5:1 (2:1)
0:1 – Jacek Magiera (21), 1:1 – Sáawomir Majak (32), 2:1 – Jacek DembiĔski
(40), 3:1 – Marek Bajor (51), 4:1 – Jacek DembiĔski (76), 5:1 – Marek Citko
(84).
SĊdziowaá: Andrzej Kozáowski (PoznaĔ). Widzów: 2 tys.
Widzew: Maciej SzczĊsny – Marek Bajor, Tomasz àapiĔski, Daniel Bogusz, Mirosáaw Szymkowiak, Zbigniew Wyciszkiewicz, Ryszard Czerwiec (65, Marek
Citko), Sáawomir Majak, Andrzej Michalczuk, Marcin Zając (46, Paweá Miąszkiewicz), Jacek DembiĔski. Trener – Franciszek Smuda.
Raków: Marek Matuszek (73, Grzegorz CyruliĔski) – Zbigniew Sieja, Janusz
Bodzioch, Bartáomiej Wilk, Robert ZaáĊski, Piotr BaĔski, Jacek Magiera (75,
Artur Kowalski), Sebastian Synoradzki, Paweá Skrzypek, Grzegorz Skwara, Jan
Spychalski (67, Krzysztof StĊpieĔ). Trener – Gotthard Kokott.
Sezon 1996/1997, I liga
[16] 24.11.1996, Raków – Widzew 0:4 (0:2)
0:1 – Marek Citko (15), 0:2 – Paweá Wojtala (38), 0:3 – Jacek DembiĔski (51),
0:4 – Paweá Miąszkiewicz (89).
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SĊdziowaá: Stanisáaw Grzesiczek (Katowice). Widzów: 8 tys.
Raków: Marek Matuszek – Zbigniew Sieja, Sebastian Synoradzki (55, Jacek
Krzynówek), Andrzej Wróblewski, Janusz Bodzioch, Paweá Skrzypek, Jacek
Magiera, Jan Spychalski, Grzegorz Skwara, Piotr BaĔski (79, Robert Kugiel),
Krzysztof StĊpieĔ (61, Witold GwiĨdziel). Trener – Gotthard Kokott.
Widzew: Maciej SzczĊsny – Paweá Wojtala, Tomasz àapiĔski, Daniel Bogusz,
Mirosáaw Szymkowiak, Radosáaw Michalski, Sáawomir Majak (68, Paweá
Miąszkiewicz), Ryszard Czerwiec (64, Zbigniew Wyciszkiewicz), Andrzej Michalczuk, Marek Citko, Jacek DembiĔski (77, Marcin Zając). Trener – Franciszek Smuda.
[17] 25.06.1997, Widzew – Raków 5:1 (2:0)
1:0 – Jacek DembiĔski (26), 2:0 – Jacek DembiĔski (38), 3:0 – Jacek DembiĔski
(48), 4:0 – Jacek DembiĔski (59), 5:0 – Jacek DembiĔski (63, karny), 5:1 –
Grzegorz Skwara (74).
SĊdziowaá: Zbigniew Marczyk (Piáa). Widzów: 18 tys.
Widzew: Marcin Ludwikowski – Dariusz GĊsior (46, Marek Bajor), Mirosáaw
Szymkowiak, Rafaá Siadaczka, Andrzej Michalczuk (71, Marcin Zając), Paweá
Miąszkiewicz (72, Daniel Bogusz), Radosáaw Michalski, Alexandru Curtian,
Piotr Szarpak, Sáawomir Majak, Jacek DembiĔski. Trener – Franciszek Smuda.
Raków: Marek Matuszek – Zbigniew Sieja, Andrzej Wróblewski, Tomasz Kieábowicz, Robert ZaáĊski (79, Marcin Bojarski), Marek Koátko, Sebastian Synoradzki, Paweá Potent (49, Adam Fedoruk), Jan Spychalski, Krzysztof StĊpieĔ
(84, Paweá Konieczko), Grzegorz Skwara. Trener – Hubert Kostka.
Sezon 1997/1998, I liga
[18] 25.10.1997, Widzew – Raków 5:1 (3:0)
1:0 – Daniel Bogusz (3), 2:0 – Alexandru Curtian (16), 3:0 – Daniel Bogusz
(39), 3:1 – Marek Koátko (53), 4:1 – Rafaá Siadaczka (73), 5:1 – Rafaá Kubiak
(86).
SĊdziowaá: Andrzej NaleĪnik (Katowice). Widzów: 2 tys.
Widzew: Arkadiusz Onyszko – Daniel Bogusz (81, Rafaá Kubiak), Tomasz àapiĔski, Rafaá Siadaczka, Mirosáaw Szymkowiak, Radosáaw Michalski, Dariusz
GĊsior, Alexandru Curtian, Piotr Szarpak, Marcin Zając (66, Bleriot Heuyot Tobit), Andrzej KobylaĔski (59, Marek SzemoĔski). Trener – Franciszek Smuda.
Raków: Marek Matuszek – Jaromir WieprzĊü, Dmitrij Káoczek (40, Grzegorz
Skwara), Sebastian Synoradzki, Piotr BaĔski, Jan Spychalski (25, Prince Matore), Marek Koátko, Andrzej JasiĔski, Tomasz Kieábowicz, Robert Szopa, Paweá
Potent. Trener – Bogusáaw Hajdas.
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[19] 16.05.1998, Raków – Widzew 1:3 (0:1)
0:1 – Mirosáaw Szymkowiak (26), 0:2 – Marcin Zając (53), 1:2 – Jaromir WieprzĊü (64), 1:3 – Zbigniew Czajkowski (67).
SĊdziowaá: Mirosáaw Milewski (Radom). Widzów: 1,5 tys.
Raków: Marek Matuszek – Krystian Kampa, Sebastian Synoradzki, Marcin Drajer, Robert Majchrzak (62, Krzysztof StĊpieĔ), Paweá Konieczko, Jaromir WieprzĊü, Jan Spychalski, Tomasz Kieábowicz, Daniel Kosmel (82, Marcin Bojarski), Grzegorz Skwara, (8, Piotr BaĔski). Trener – Gotthard Kokott.
Widzew: Arkadiusz Onyszko – Mirosáaw Szymkowiak (88, Arkadiusz ĝwiĊtosáawski), Maciej Terlecki, Daniel Bogusz, Rafaá Siadaczka, Marcin Zając, Dariusz GĊsior, Zbigniew Czajkowski, Piotr Szarpak, Artur Wichniarek (76, Rafaá
Kubiak), Andrzej KobylaĔski. Trener – Franciszek Smuda.
Sezon 1998/1999, 1Ú16 Pucharu Polski
[20] 14.10.1998, Raków – Widzew 0:0 (0:0, 0:0) karne 2:4
SĊdziowaá: Zbigniew UrbaĔczyk (Kraków). Widzów: 3,5 tys.
Raków: Marcin Patryarcha – Sebastian Kotyl (89, Witold GwiĨdziel), Bartáomiej
Wilk, Tomasz Kieábowicz, Tomasz MaĞlanka, Robert Mitwerandu, Paweá Potent
(91, Jan Spychalski), Andrzej Dziedzic, Grzegorz Skwara, Marcin Bojarski,
Piotr BaĔski. Trener – Zbigniew Dobosz.
Widzew: Sáawomir Olszewski – Tomasz àapiĔski, Daniel Bogusz, Dariusz GĊsior (61, Andrzej Michalczuk), Radosáaw Michalski, Mirosáaw Szymkowiak,
Maciej Terlecki, Rafaá Kaczmarczyk (111, Mirosáaw Matejko), Rafaá Siadaczka,
Andrzej Borowski (46, àukasz Gorszkow), Artur Wichniarek. Trener – Wojciech àazarek.
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Summary
The Widzew àódĨ football club’s competition with teams from CzĊstochowa
in Polish man’s football games in 20th century
In 20th century in the Polish man’s football games, there were frequently confrontations between RTS Widzew àódĨ, that is currently celebrating its 100th anniversary of existence, and football teams from CzĊstochowa. The most well-known matches, those that took place in 90s in the
First Division and incidentally in the Second one or in the Poland Cup, were played with RKS
Raków. Nevertheless, the most recognizable club from the city of Jasna Góra, was not the only
one, that fought with Widzew at the pitch. In the past, Widzew also used to compete with other
football clubs from CzĊstochowa, however those confrontations occurred with lover ranked teams
such as CKS, KS CzĊstochowa and Skra.
Keywords: history of polish football

