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ZW. WŁ. ROBOTNICZEGO KLUBU SPORTOWEGO 

" 
LECHIA" 

w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

1923-1948 

Protektorat nad uroczystością 25-ciolecia istnienia 
Związkowego Włókienniczego Robotniczego Klubu Sporto
we.go „LECHIA" w Tomaszowie Mazowieckiem objąć raczył 
Prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

Heljodor KONOPKA „ 

Komitet Honorowy: 

Burski Aleksander - Prezes Związku Zawodowego Włók-
nianzy 

Mazmeik Antoni - Prezydent miasta Tomaszowa 
Mjr. Głuchowski Stanisław 
Zieliński Eugenjusz - Przewod. Miej1skiej Rady Narodow. 
Rudzki Aleksa.nde·r - Pnzew. Pow. Rady Związków Zawo-

idowy_ch 
Kolas Stefan - Przew. Oddziału Zw. Zaw. Włókniarzy 

w T·omaszowie 



KobylińSki Zbigniew - Przew. Wydziału Gier. Dys. Ł. 
O. Z. P. N. 

Tuchowski Roman - Sekretarz P. P. R. 
Pomykała Wiktor - Sekretarz P. P. S. 
Sosnorwski Zdzisław - Prezes Stron. Demokratycznego 
Inż. Liwowski Jan - Naczelny Dyr. P. F. S. J. Nr. 1 
Rymkowski Kazimierz - Prezes Związku Kupców 
Wojdechowski Józef - Prezes Związku Rzemieślników 
Gadaj Jan - Ojciec 5-ciu synów sportowców 

Komitet Wykonawczy: 

Boruń Starnisław - Przewodniczący 
Drajlirng Leon - v. przewodniczący 
Członkowie: Kamiński Henryk, Kuczera Feli~s, Lasota 

Hemyik, Segiet Edward, Socha Mieczysław, W11ner 
Edwand. 

Władze Zw. Wł. R. K. S. Lechia: 

ZARZĄD 

Prezes - Jan SokołoW1ski 
V. !Prezes I - Rozpędowski Henryk 
V. prezes II - Anczarski Henryk 
Sekretarz - Boruń Stanisław 
Skarbnik - Dymarski Mieczysław 
GoSIPOdarz - RybińSki Kazimierz 
Kronikarz - Ulikowski Kazimierz 
Czł. Zarządu - Łaski Jan 

Kierownicy Sekcyj: 

Piłki nożnej -- Kuczera Fęlikis 
Piłki ręcznej - Dubiński Roman 
Lekkoatletycznej -_ Wojkowska Janina 
Lekkoatletycznej męskiej - Emiljanowkz Stanisław 
Tenisa stołówego - Turski' Zbiginiew 
Motorowej - Kempa Stefan 
Szachowej - Bąk Mieczysław 
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Komisja Rewizyjna: 
Lenczewski Juljusz 
Segiet Edward 
Male.i Zygmunt 

Hanecki Arnold 
Kijewski Franciszek 
Piaskowski Stefan 

Sąd Koleżeński: 

W okresie 25-du 'lat z ramienia Z. Wł. R. K. S. LE
CHIA pracowali: 
W Aut. Podokr. Ł. O. Z. P. N. w Tomaszowie Mazow. 

Segiet Edward - Prizewodniczący od 1934-1946 
Sęk Stefan -
Warych Józef 
Kamiński Henryk 
Nieśpiał Mieczysław 
Damzyn Jerzy 
Ulikowski Kazimierz 
Boruń Stani•sław 
Kuczera Feliks 

W Podokręgu Ł. O. Z. L. A. w Tomaszowie Mazowieckim 
Socha Mieczysław 
Witkowski Zdzisław 
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WSTĘP 

25 lat w życiu organ.iz~1cji - to duży szmat czasu, to 
dług;i okres wytężonej, niep·rzerwanej, mrówczej pracy. 
Dziś z ,per ~pektywy ubiegłych 25 lat można w 'Pełni ocenić 
wysiłki gmpy ludzi dobrej woli, którzy nie zrnżając się 
różmego rodzaju ,przeciwinościami, konsekwentnie, z za
parciem się siebie pracowali nad rozwojem placówki spor
towej. 

Niestety, pożoga ostatniej wojny nie o·szczędziła i ,pla
cówek siportowych, przerzedziła szeregi Lechii, ziniszczyła 

wieloletni dorobek Klubu w sprzęcie, a co najważniejsize
dokumenty Klubu i kronikę od chwili jego założeinia, co 
nie pozwala na wydanie obszernej, szczegółowej mono
grafii Ki!ubu. 

Streszczenie historii Klubu, opracowane zostało na pod· 
stawie posiadanych w znikomej ilości fotografii i notatek, 
a przede wszystkim .na ;podstawie wspomnieri i osobistych 
przeżyć nieliczny.eh, ,pozostałych iprzy życiu założycieli Klu
bu i pierwszych Jego członków. 

Zw. Wł. R. K. S. Lechia obchodzi w tym rnku swoje 
święto. Jest to wydarzenie niecodzienne, a dla całego 

1\portowego Tomaszowa Jubileusz będzie świętem nie ty\1-
ko czfonków Klubu, ale świętem wiszysttkich ~portowców. 

Uroczystość ta jest jedyną w swoim rodzaju na terenie na
szego mia ta. Sport w Tomaszowie związany_ jest ściśle 

z trady,c]ą Lechii i niewątpliwie w dniu Jubiileuszu będą 
płynąć jaknajserdeczniejsze życzenia dla Jubilatów. 

Społeczeristwo Tomaswwiskie 1przeżywało historie Le
chii, martwiło się pornżikami, szczerze cieszyło się ze zwy
cięstw. Członkowie Lechii mogą być dumni z tego, że 1Prze
tnwali niejedną burizę i 1potrafili w .najcięŻISzych dla Klubu . 
chwilac·h 1propagować spo.rt. 

Oddając do wiadomości ogólnej streszczenie historii 
Kilubu, wyrażamy 1przekonanie, że obecne warunki, umoż
liwiające swobodny rozwój &portu, ,przyczynią się do dal
szego IPOmyś!nego rozrostu tej 1pożytecznej placówki. 
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Pamięci zmarłych i zamordowanych członków Z. W. RKS. 
Lechia 

W dniu Jubileuszu 25-cio lecia istnienia Klubu - nie 
wszyscy będą uczestnkzyć i cieszyć się tym wielkim wyda
rzeniem w historii „Lechickiej" rodziny sportowej. 

Kataklizm II wojny światowej - moano p.rzeżedził 
szeregi działaczy i zawodn1ków Klu:bu. Odeszli od nas na 
zaw1sze - pa.zostawiają1c po isobie widomy znak pracy bez
iruteresownej, ofiarnej, ukochanie idei i barw Klubowych, 
którym byli całym sercem oddalfli. Nie znane są Ich mogi
ły rozsiane po ·całym świecie. · Chylimy przed Nimi czoło 
i ocenimy z wdzięiC'znością w .dniu Jubileuszu kh ipracę dla 
dobra sportu. Wielu zmarło w ciągu tych 25-ciu lat, ale 
przeważają:ca część - to bestialsko zamordowani w obo
zach lub padli na posternriku w cza1sie wojny w organiza
cj,ach podziemnych lub partyzantkach. 

Znamy Ich czyny małe .i duże - Ich ukochanie idei 
i wiarę w dobroć człowieka do człowieka - zniamy bóle 
i upór. które wykrzywiały kh itwarze, by isię nie załamać 
jak na sipo·rtowca przystało - gidy buit ~ bicz „esesmana" 
miażdżył i deptał to ciało, które kiedyś cieszy.Io .się sło11-
·cem i wolnością', które tyle przySiparzało nam emocji i unie
·sień, 1gdy oglądaliśmy na boisku w sz.lachetnej rycerskiej 
walce Ich smukłe wysportowane sylwetki. 

W niekompletnym jeszcze spisie w kronice klubowej 
widnieją następujące na1zwiska zmarły..:h: Bąlk Roman, 
Biernacki Józef, Bożyk Kazimierz, Cichosz St.ani.sław, 
Drajling Alek•sande•r, Elas Kaziimierz, Elas Wacław, Gadaj 
Mieczysław, Gadaj Tadeusz, Grabowski Stefan, Gielzak Sta
nisław, Kaczmarek Józef, Kadow Zygmunt, Kraska Henryk, 
Kuczera Marian, Lip.iń'ski Alfred, Marciniak Wł.adysław, 
Mąlkola Marian, Michalski Zygmunt, Orłowski Franciszek, 
OSliński Tadeusz, Sęk Stefan, Skrzypiński Jóizef, Surowiecki 
Kazimierz, Szymański Władysław, Tokarski Tadeusz, Wi
derowski Franciszek. 

Cześć Ich pamięci! 

Szkic historyczny Z. Wł. RKS. „Lechia" 
Twór.cą i założy.ciel em „Lechii" . a z.a razem jej pierw

szym 1prezesem był znany na terenie miaisita Tomaszowa 
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Mazowieckiego w roku 1923 Kubkki Zdzisław - dosko
nały zawodnik, wielki entuzjasta piłki noimej, a przede 
wszystkim cieszą.cy się olbrzymią popularnością j sympatią 

wśród młodzieży, mają1c pomoc w osobach: Borunia Sta
nisława, Skrzypińskiego Józefa, Draj11inga Leona i innych, 
utworzył Klub, któremu dano nazwę ,;LECHIA". 

Brak lokalu, :;iprzętu ~portowego f tego wszystkiego, 
co w ,pracy Klubu jest nieodzowne - rodziło nowe po
mysły. Zebrania .i zbiórki odbywały się w ,prywatnym miesz~ 
kaniu Drajlinga Leona, w portierniach fabryk po godzinach 
pracy, względnie na ip.lacach treningowych. 

Najdotkliwszą bolączką był brak sprzętu, jednak .ofiar
ność ówczesnych ·członków pozwol.iła na zakup koszulek 
~portowych. O spodenki musiał się starać każdy zawodnik 
we własnym zakresie, dbając o ich zawsze 1czysty i jednoli
ty wygląd. Obuwie było różne. Niektórzy posiadali własne 
buty - przerobione, zamożniej•si ,prawdziwe „futbolówki", 
które nieśli iprzez miasto z dumą, jakby to było coś ważne
go, .coś co miało &powodować przewrót w historii naszego 
miasta. 

ówczesny zarząd miał jedyną troskę - sprzęt, który 
stoipniowo uzupełniano. Ktoś darował .piłkę, inny buty 
i młodzież ternowała i grała. W ka•żdą wolną chwilę koipa
no .p.iłkę aż zmrok zmuszał do opuszczenia placu. Nie do
pomyślenia było o.puścić trening, rnie znano powiedzonek 
„nie mogę", „brak czasu". 

Dla zaoszczędzenia butów ipiłkarskich trenowano we 
własnym obuwiu; byli i tacy, którzy ćwiczyli dosłownie 
boso. O iezystość kostiumu sportowe.go dbał każdy zawod
nik, czekając z biciem serca w każdy piąitek na decyzję 
kierownika sportowego, czy został wstawiony do składu 
na najbliższy mecz. 

Nikt nie liczył na wygodny przejazd, nikt nie oczeki
wał wystawnego obiadu czy kolacji. Jedzenie brał z do
mu w kieszeń, buty na ramię i z entuzjazmem jechał na 
zawody, grają.c ofiarnie i ambitnie z meczu na mecz, pnąc 
się coraz wyżej w kunszcie ,piłkarskim i tabelce. 

Te fakty rzucają jaskrawe światło na ów.czesne zrozu
mienie sportu i na tych, którzy traktowali spo•rt jako przy
jemność i wyżycie się fizyczne młodego człowieka. 
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W roiku 1926 O:P'Uszcza szeregi Lechii prezes Kubkkf 
Z.dz,isław, poświęcając · się służbie wojskowe.i na terenie 
Piotrkowa. 

Drużyny p.iłkar,;;kie Klubu w znacznej części składały się 
z młodzieiży gimnazjal·nej, która po ukończ·e.niu szkół wy
jeżdżała z Tomaszowa na ,dalsze studia. 

Zarząd w 1zrozumieniu dobrze pojętej idei sportu, zmie
nia nazwę Klubu na „Robotniczy Klub Sportowy Lechia"~ 
wychodząc z założenia, że opierająrc się o środowisko ro
botnicze, w masie młodzieży znajdzie szer.akie po'1e dzia
fania. Sipowodowało to ożywienie w pracy Klurbu. Dotych
czasowe zainteresowanie się piłką nożiną rozdąga się na 
lekkoatletykę, gry sp.ortowe, jak koszykówka, 1siatikówka 
oraz kolarstwo. Z małej grupki zapaleńców tworzy się sil
na organizacja, która wywiera decydujący wpływ na spor
towe życie Tomaszowa. 

Z biegiem czasu Klub mieści się w lokalu ob. Drajlin
ga na ul. Wieczność, później w lokalu ob. Stefank1ewicza 
na ul. Cichej i wreszcie wynajmuje ,dużą salę w ipałacu hr. 
Ostrowskiego, w której zimą1 odbywały się zaprawy zi-
mowe. _ 

Klub w tym czasie zalegalizował znaczek klubowy ipro
jekitu Kamińskiego Henryka, który do dziś używany jest 
w niezmienionej postaci. 

Rok za rokiem praca w Klubie idzie żywym ·J&!R.em, ćwi
czy młodzież latem .i zimą zbierając sukcesy we wszelk,i'ch 
gałęziach sportu. 

W dniu 1 września 1939 roku wybuchła wojna. Wielu 
lechistów staje w szeregach armii polskiej . W kilka ty
godni później Klub dzieli los wszystkich innych organiza
cji polskich - zostaje rozwiązany i roz·grabiony JPrzez 
ok1Jipanta. Liczni członka:wie „Lechii" wędrują do więzień, 
trafiają do obozów koncentra:cyjnych, aby więcej nie po
wrócić do domu i umiłowanego sportu. 

Rok 1945, kiedy pozostali przy żydu z;apaleń.cy usiłu
ją juiż w ipierwszy<:h dniach po wyzwoleniu wznowić dzia
łalność Klubu - stają wobec ciężkiego zadania. Całkowity 
brak Siprzętu sportowego, zdewastowane w okresie wojny 
boiska, przerzedzone szeregi zawodników, z,dają się iprze
kreślać z góry wszelkie zamiary. 
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Nie zrażają·c się tymi piętrząieymi trudnościami w pier.w
szych dniach odzyskania niepodległości, sercem oddany 
Lechii Dymarski Mieczysław, iprzy wydatnej pomocy Se
gieta Edwarda, śmiałka Mariaina i innych zabez.piecza, 
gdzie tylko było możliwe urządzenie klubowe, siprzęit sipor
towy, wyjednuje u Władz lokal dla Klubu, or,ganilzuje sta
rych działaczy. 

Wysiłek tego społecznika daje realne •wyniki. 
Stworzono tymczasowy zarząd Klubu w składzie: . pre

'Zes Sokołowski Jan, v. prezes Segiet Jan, II v. :prezes Roz
ipędowski Henryk, sekretarz Widerowski Francisz.ek, skarb
nik Dymarski Mieczysław, kierownik sportowy Kuczera 
Feliks, kronikarz Socha Mieczysław, czł. za.rządu Koze
rawski Bolesław. 

Na czele Klubu stanął ob. Sokołowski Jan, wieloletni 
v . . prezes i członek Zarządu, niezmordowany działacz spor
towy i społecz.ny, doslwnały organizator, 1całą duszą odda
ny Klubowi. Pracą swą, energią .i ,przykładem, mając do 
pomocy Zarząd oddany sprawie Lechii, !Pociągnął za sobą 
wypróbowany.eh kolegów, entuzjastów spontu, 1Przy 1pod
noszeniu organizacji z gruzów. Entuzjazm i praca robią 
swoje. Lechia wkrótce dzierży ,prym w życiu spor.towym 
Tomaszowa. Już w pierwszych tygodniach po odzyskaniu 
nieipodległości Zarząd RKS. Lechii organizuje ze.branie 
działaczy sportowych na terenie Tomaszowa, celem reak
tywowania działalności sp.ortu. Wznawiają·c swoją działal
ność, pobudziła do życia i inne kluby miejscowe. 

W 1945 roku z inicjatywy RKS. Lechia natychmiast 
została reaktywowana działalność Podokręgu Piotrkowsko
Tomaszowskiego Ł. O. Z. P. N. 

Podkreślić należy, że od pierwszy.eh chwil reaktywowa
nia życia Sjj)ortowego w okresie powojennym do chwili 
obecnej, Lechia deszy się wybitną sympatią i IPO:Rarciem 
ze strony połeczeństwa, Garnizonu Wojska Polskiego, 
a szczególnie jego dowódców, co pozwoliło na p·rizetrwa
nie najcięższych momentów. 

Zarząd Klubu poza troską o 1pierwszy ze51pół zwrócił 
baczną uwagę na najmłodszych członków_, uważając słusz
nie, że należycie wyćwiczony narybek jest przyszłością or
ganizacji. 
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Poza reprezentacyjną I-·szą drużyną piłkarską powsta-
ją młodsze zastępy, t i. II i III drlliiyna oraz drużyna ju· 
niorów, zajmując stopniowo miejsca, 0ipró2:nione przez 
·starszych kolegów -- weteranów !Piłkarstwa. Poza piłkar
stwem powstają inne sekcje jak: lekkoatletyczna, gier 
sportowych, a ostatnio sekcja motorowa. 

Doceniając znaczenia siły w masie oraz widząc większe 
możliwości rozwoju w moralnym oparciu o społeczeństwo 
i dzięki zgodnym poglądom prezesa Związku Włóknianzy 

·w Tomaszowie ob. Kolasa Stefana, że ,,,Siła jest tylko 
·W masie" - w dniu 9.II.1947 roku R.K.S. Lechia przystępuje 
do Związku Zaw. Włókniarzy w Tomaszowie Mazowiec
kim, rosszerzając swą działalność na klulby fabryczne 
i przyjmując nazwę „Związkowy Włókienniczy R.K.S. Le
chia". ' ~ *'~ 

Po 25-.ciu lata.eh znojnej i żmudnej pracy, pozostali 
przy żytciu .or.ga1nizatorzy i członkowie Lechii - z dumą 
patrzą na miniony okres z wiarą w przyszłość. 

Nie mieli szczęścia wychować orłów .ani mistrzóiw na 
skalę światową czy też krajową, ale swą mrówaą pracą 
pr0tpaigowania sportu wśród młodzieży robotnicze.i wtedy, 
kiedy sport był dla „u,przywilejowa!l1ych" - zasłużyli so
bie na sympatie S!Połeczeństwa Tomaszowskieg-o, a mło

dzieży robotniczej w szczególności. 

Złote 

Odznaczenia Klubowe 

Srebrne 

1. Boruń Stanisław 1. Białkowski Franciszel 
2. Drajling Leon 2. Błaszczyk Mieczysław 

3. Drajling Paweł 3. Cha!.ubiński Jan 
4. Dymarski Mieczysław 4. Gadaj Władysław 
5. Kamiński Henryk 5. Nowak Władysław 
6. Kubicki Zdzisław 6. PawJowski Marian 
7. Kuczera Feliks 7. Pruszczyński Mieczysław 

8. Segiet Jan 8. Rozpędowski Henryk 
9. Segiet Edward 9. Rybiński Kazimierz 

JO. Sokołowski Jan 10. Siąkowski Stanisław 
11. śmiałek Marian 
12. Wilner Edward. 
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Piłka nożna 

Pierwszą uruchomioną sekcją w „Lechii" w roku. 1923, 
była sekcja piłki 111ożnej, którą tworzyli: Kubicki Zdzisław, 
'Drajling Leon„ Segiet Jan, Segiet Edward, Kuczera Fe
liks, Lasota Henryk, Kozerawski Bolesław, Drajling Alek
sander, Marciniak Władysław, Mąkola Marian, Bożyk Ka
zimierz, Elas Kazimierz, Kras!ka Henryk. 

Drużyna ta z miejsca wybiła się. na czoło drużyn w To
maszowie Maz. Nie mając własnego boiska, :grano gdzie 
tylko miejsce na to pozwalało, za.wsze znajdując .grono 
kibiców i en tuz.i astów piłki nożnej. 

W roku 1924 kronika notuje następujących działaczy 
sportowych i zawodników, którzy ipr·zyję.d zostali w po
czet 1człqinków R.K.S. Lechia, a mianowicie: Drajli'ng Paweł, 
Dymarski Mieczysław, Wilner Edward, Banaszkiewicz An
toni, Mar.ciniak Stanisław, Dobiecki Kazimier.z, Ławrze! 
Bronisław, Rychter Julj.an, Wolski Mieczysław, Grabowski 
Stefan Szymczak Franciszek, Kaczmarow Tadeusz, Kubiś 
Eugeniusz - pozwoliło to na zorganizowanie II drużyny. 

Klub w tym czasie prowadził już roz1grywki na dwa 
frorLty. Drużyny posiadały już buty, piłki i koszulkii, 5100-
doo:ki zaś musiał mieć każdy zawodnik własine. 

Druży.ny .piłkarskie „Lechii" •grnły ze zmiennym szczę.ś
ciem, nie przejmując się. porażkami, opanowują•c system 
gry i jej zasady, zazna.iamiając się. .z różnymi boiskami, 
z każdym dniem wybijają,c się. na czoło z pośród współza
wodnicząicych klubów. W ten sposób w 1927 r. zawody 10-
warzyskie z Klubem • Turyści" z Łodzi przy.niosły „Lechii" 
zaszczytny wynik 2:2 ,oraz z ŁKS-em 2:3, zaś w wyniku 
całego szeregu roz,grywek mistrzowskiich w 1931 roku mi
strzostwo B klasy Podokręgu Tomaszowskiego. 

W liczbie nowvieh członków kronika odnotowała w okre
sie od 1926 do 1931 następujących wybitnych działac·zy 
sportowy.eh i 1zawodników: Sokołowski Jan, Elas Wacław, 
Lipiński Tadeusz, Lipiński Alfred, Hoippe Roman, Le.sser 
Henryk;, Lesser Antoni, Marszałek Antoni, Nizler Franci
szek, Goździk Henryk, Pawłowski Marian, Prnszczyński 
Mieczysław, Moruś Czesław, Kadow Zygmunt, Kamiński 
Henryk, Ry'biriski Kazimierz. 
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Lata 1932-1935 notują dalszy napływ nowyich sil 
sportewych: Bąk Roman, Gadaj Tadeusz, Gada.i Mieczy
sław, Surowiecki Kazimierz, Hibner Ir·eneusz, Osiński Tade
usz, Pruski Ryszar.d, Rozipędowski Henryk, śmialek Ma
r.ian, Ulikowski Kazimierz, Cichosz Stanisław, Byczek Jó
zef, Orłow ki Franciszek, Biernacki Józef, Kuczera Ma
rian, Widerowski Franciszek, Gorzelak Zenon, Kronkow
ski Michał, Szymański Władysław, Wiśniewski Władysław, 

Michaliski Zygmunt, Nieśpiał Mieczysław, Sęk Stefan, 
Kaczmarski Józef, Gielziak Stanisław, Kamiński Józef, Gło
do Jer.zy. 

Proporzec „Lechii" jest coraz bardziej znany w Okrę-
1gu Łódzkim. Piłkarze zdobywają sobie .coraz większą sym
paUę nie tylko społeczeństwa Tomaszowskiego, ale rów
nież zasługują na oklaski i uznanie sąsiednich miast. 

Okres 1936-1939 to okres w,zmożonych w;i.lk o zdo
bycie A klasy. Walka ciężka, bowiem do rywaJjzacji stanął 
cały szereg silnych klubów Łódzkich, oraz mistrzów b
klasowych poszczególnych Podokręgów. Ciesząca się 

w dalszym cią.gu „Lechia" powodzeniem, zasila swe szere
gi nowymi Siportowcami; a byli to: Gadaj Marian, Biał

kowski Franciszek,, Dębski Stanisław, Chałubiński Jan, 
Nowak Władysław, Siąkowski Stanisław, Tokarski Tade
usz, Wiecha Zenon, Rybak Adam, Chybowski Eugeniu·sz, 
Janecki Zygfryd, Janecki Rudolf, Janecki Józef, Muskała 
Werner (obecny środkowy naipastnik ligowego A.K.S. Cho
rzów), Nowakowski Hubert. 

Niezależnie od rozgrywek .mistrzowskich, „Lechia" 
p'fZeiprowadza szereg potkań towarzyskich, zdobywając 

sobie sza.cunek przeciwników. Pragną.c zdobyć wię~sze do
świadczenie piłkar.skie, sprowadza w 1937 roku kilka zagra
nicznych drużyn zawodowych., aby dać możność swyrn dru
żynom poznania nowych wzorów, systemów za.granicz-· 
nych. Ponosi porażki, jednak iporażki zaszczytne, przegry
wa z silniejszymi .drużynami. Wyniki tych spotkań kroni
ka odnotowała jak na'tęP.uje: Kis,peti (Węgry) - 4 : 1, 
Budafog (W~gr.~) - 5 : 2, B.A.K. (Austria) - 3 : 1, 
Bordeaux (Francja) - 4 : 2. 

Kilkuletnie w.alki do A - klasy uwieńczone zostały 

powodzeniem. W lipcu 1939 roku R.K.S. „Lechia", IPO zadę-
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tych zmaganiach zdobywa !Prowadzenie w Okręgu i defi
nitywnie wchodzi do A klasy. 

Skład zwycięskie.i drużyny prnedstawiał się j.ak nastę
puje: Chybowski Eugeniusz, Dębski Stanisław, Pawłowslki 
Marian, Nowak Władysław, Janecki Rudolf, Gadaj Mie
czysław, Janecki Zygfryd, Białkowski Franciszek, Muskała 
Werner, Gadaj Tadeusz, Pruszczyński Mieczy.sław, Tokar
ski Tadeusz, Orłowski Franciszek, Nowakowski Hulbert, 
Wiecha Zenon, Gada.i Marian, kierownik sportowy Kucze
ra Feliks. 

Pierwsze spotkanie mistrzowskie w tej •gruipie wyzna
czone zostało przez Łódzki O.Z.P.N. na dzień 3 września 
1939 roku z Ł.K.S.-em na boisku w Tomaszowie Maz. -
niestety, rt:a rokują1ca wiele na ,pr.zyszłość działalność Klu
bu zostaje ,przerwana najazdem hitlerowskim na Polskę. 

Po ·odzysikaniu Niepodległości, sekcja piłkarska „Le
chii", pierwsza z klubów Tomaszowskich wychodzi na bo
isko w składzie: Błaszczyk Czesław, Chybowski Eugeniusz, 
Jankowski Stefan, śmiałek Marian, Szusterowski Seweryn, 
Nowak Władysław, Frantkow ki Taqeusz, śmiaiek Stani
sław, Białkowski Franciszek, Ulikowski Kazimierz, Siąkow
ski Stanisław, Byczek Józef, Rybak Adam do ,zawodów 
towarzyskich z miej scową Szkołą Podoficerską w dniu 
2.IV.1945 r. 

Następnie rozrgrywa· zawody z miej scową Jednostką 
Wojskową w_. P., Z.W.M., W.K.S., T.U.R.-em Toma
szowski m. 

Utworzony Podokn~g Tomaszowski Ł.O.Z.P.N. prze
pr.owadza zawody elim~nacyjne o .puchar v. wojewody 
Szudzińskiego, będące Sip rawdzianem kwalifika1cji - do 
jakiej klasy dnużyny mają być zaliczone. Po ciężkich wal
kach „Lechia" w swo jej grupie zdobywa 1- sze miejsce 
i wraca sp·owrotem do wywalczonej .przed wojną A. klasy 
Ł.O.Z.P.N. 

W rundzie jesiennej 1945 roku znajduje się na 5-tym 
miejscu w środku tabeli 10 uczestniczą1cych Klubów. 



Rok 1946 - to nieustanne pasmo zwycięstw „Lechii", 

która do ostatniego meczu prowadzi w tabeli, by po prze

granym meczu z T.U.R.-em Łódzkim 3 : 4, stracić 1Pozycję 

lidera i uplasować się ostatecznie na trzeciej ,pozycji. 

W tym czasie I-sza drużyna gra w składzie: Kwiatkow

ski Wacław, Galant Henryk, Błaszczyk Mieczysław, Gadaj 

Marian, śmiałek Marian, Gadaj Władysław, Suchoń Wła

dysław, · Białkowski Franciszek,' Nowak - Władysław, Jare

ma Stainisław, ChałUJbiński Jan, Siąkowski Stanisław, Sabat 

Jan, Kierak Jan. 
Odtąd „Lechia" aż po dzień Jubileuszu znajduje się 

w· klasie A, odmładzając swe drużyny coraz to młodszymi 
siłami, które kontynuują ipracę swych poprzedników 
w my.śl hasła „W zdrowym oiele - zdrowy duch". 
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śmiał się śmiałek, gdy mżył deszczyk. 

Z głowy krople strząsał Nowak, 

Kwiatkowskiego Jaja/ Błaszczyk, 

że się w różek bramki schował. 

Gadał Gadaj do Gadaja, 

że jest teren bardzo śliski, 

że Jaremie źle podają 
Suchy Suchoń z Chałubińskim. 

Na to Sabat uśmiechnięty 

Piłkę w prawe skrzydło podał, 

A Białkowski tracąc pięty, 

Kiwnął beka i wbił gola. 
Mieczysław Socha 

Tomaszów 1946. 



INNE SEKCJE 

Po za ,piłką nożną - lekkoatletyka, .gry sportowe, ko-- -
larstwo, ping-pong, hoke.i, też miały w K!,ubie- dużo zwo
lenników. Zawierucha wojenna zniszczyła wyniki zmagań. 

1POSzczególnych zawodników, czy też zespołów-nie znisz
czyła tylko pamięci i zapału tych, co pozostali, !którzy na: 
nowo wzięli się do pracy. 

Ciężka to była praca, by w pierwszym sezonie po woj
nie skłonić kogoś biegać, skakać czy rzucać. Wszyscy mło- · 

dz·i wyżywali się w pike, która ściągała na stad.iony nie- · 
notowane przed wojną tłumy widzów. Ale powoli i to mi
nęło, stopniowo ,powstawały sekc.ie: lelkkoatletyczna męs
ka i żeńSlka, kosza i siatki, ping-pongowa i jako ostatnia: 
- motocyklowa. 

Praca tych sekcji, może jeszcze nie widoczna, ale kła
dzie już trwałe podwaliny ipod przyszłość tych ,gałęzi 
sportu. 

Nie od rzeczy będzie wspomnieć i o sekcji, a raczej 
pracach kulturalno-oświatowych Klubu, na które składają 
się: pogadanki, ref era ty, pokazy filmów sportowych, ga
zetka ścienna pt. „Lechista". Szkoda tylko, ż.e praca ta. 
z braku odpowiednich ludzi .iest prowadzona sporadycz
nie - niewątp11iwie - -gdyby prowadzona była stale, efekt: 
byłby większy. 
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