
Z jaskóŁkĄ    na    plastronie
Dzieje    tarnowskiego    sportu    żużlowego

TARNÓW 2004



– 3 –

Organizatorzy:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna Unia Tarnów
Tarnowskie Towarzystwo Żużlowe Unia Tarnów

Komisarz wystawy i autor scenariusza: 
Janusz Kozioł
Łukasz Gozdek

Oprawa plastyczna: 
Jacek Wróbel

Opracowanie fotograficzne: 
Piotr Grzyb

Żużel w Tarnowie liczy sobie już niemal pół wieku,
a dokładniej – lat 47. Półwiecze świętować będziemy
w 2007 roku, licząc okrągły jubileusz od pamiętnego
roku 1957, kiedy to powstała sekcja żużlowa, oddano
do użytku wybudowany siłami ZAT S.A. stadion i mia−
ły miejsce pierwsze ligowe starty. Nie jestem pewien,
czy ten okres jest już wystarczająco historyczny, aby
sport ten wprowadzić do muzeów. Wszak wspom−
nienia o sukcesach naszych żużlowców, jak i ich trud−
niejszych chwilach, są przecież żywe i szczególnie obec−
nie są przedmiotem wielu wspomnień i dyskusji.  

Pomysł tarnowskich muzealników i sympatyków
żużla, by czarny sport choć na kilka dni wyprowadzić
ze stadionu i spróbować pokazać na wystawie, w nobli−
wych salach Muzeum Okręgowego, to – w mojej oce−
nie – inicjatywa oryginalna, cenna i dzisiaj szczególnie
trafiona. Cenna dla mnie – kibica, takiego jakich wielu

w naszym mieście, związanego z żużlem na dobre i na
złe, od dawna. Dodatkowe informacje, unikatowe już
przedmioty, szansa na niecodzienne spotkania – kto by
tego nie docenił. Jest to inicjatywa zawsze bliska dyrekcji
i pracownikom naszych Zakładów, którzy od zawsze
z tarnowskim żużlem są związani. Wszyscy jesteśmy
wiernymi kibicami żużlowców z jaskółką na plastro−
nie. I to bez względu na zajmowane lokaty i rangę
ligowych startów, choć może gdzieś tam głęboko,
w okresie tzw. chudych lat, mały niedosyt się pojawiał.
Ale dziś jesteśmy tuż przed startami w ekstralidze, po
ubiegłorocznym triumfalnym powrocie „Jaskółek“ do
grona najlepszych – więc emocje i prawdziwe sportowe
widowisko gwarantowane.   

Płynącym z głębokiego przekonania było włączenie
się ZAT S.A. w realizację wystawy Z jaskółką na plastronie
– przedsięwzięcia zainicjowanego przez tarnowskie

Tarnów, marzec 2004
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Sport żużlowy w salach muzealnych... Skąd ten
pomysł? Spędziliśmy wiele popołudniowych, szczegól−
nie niedzielnych godzin pasjonując się wyścigami
żużlowymi i podziwiając odwagę bohaterów sportowych
przedstawień. To chyba właśnie wtedy zrodził się po−
mysł zaprezentowania tarnowianom historii klubu
i dyscypliny, która bez mała pięćdziesiąt lat przyciąga
na stadion przy Zbylitowskiej w Tarnowie tysiące spra−
gnionych emocji kibiców. Udało nam się zaprosić do
współpracy Tarnowskie Towarzystwo Żużlowe oraz
Żużlową Sportową Spółkę Akcyjną Unia Tarnów.

Czas do wystawy wybraliśmy dogodny, przynaj−
mniej tak nam się wydaje. Oto Unia po siedmiu latach
wróciła w szeregi Ekstraligi i z innymi zespołami wal−
czyć będzie, wierzymy, że owocnie, o najcenniejsze lau−
ry Drużynowych Mistrzostw Polski. To właśnie dzisiaj,
kiedy większość kibiców bez obawy i z wielką nadzieją
spogląda w przyszłość, oczekując tryumfu, my pod−
jęliśmy próbę przybliżenia fanom czarnego sportu, his−
torii tarnowskiego przede wszystkim, ale także i świa−
towego speedwaya.

Udało nam się zgromadzić na wystawie cenne tro−
fea. Dzięki uprzejmości Floriana Kapały, doskonałego
niegdyś zawodnika, później także trenera, możemy
oglądać pierwszy w historii polskiego żużla „Złoty

Kask“ wywalczony w cyklu dziewięciu turniejów w ro−
ku 1961. Rok ten obfitował w zwycięstwa Kapały, zos−
tał on także Indywidualnym Mistrzem Polski, czego
pamiątką jest znajdująca się w jednej z gablot szarfa
mistrzowska. Oba te wydarzenia dokumentują pro−
gramy, które użyczył nam Zbigniew Rozkrut, posia−
dający wielką kolekcję pamiątek.

Właśnie z kolekcji Zbigniewa Rozkruta pochodzą te
z nich, które zdecydowaliśmy się pokazać zwiedzającym.
Dwie gabloty zapełniają programy z najbardziej pres−
tiżowych turniejów o Indywidualne Mistrzostwo Świa−
ta. Szczególnie cenne są: pochodzący z 1934 roku, z nie−
oficjalnych mistrzostw świata odbywających się pod
patronatem gazety „The Star“, oraz program z 1949 r.
z pierwszego powojennego finału mistrzostw. Oba te
turnieje odbyły się na londyńskim Wembley. Kolejne
dwie gabloty poświęciliśmy tarnowskim programom,
próbując, mamy nadzieję skutecznie, ukazać ich zmiany,
ewolucję techniki drukarskiej, szaty graficznej, swoistą
drogę, jaką przebyły od nędznie drukowanej tabeli
biegów do atrakcyjnego dokumentu, uprzyjemniającego
pobyt na zawodach. Obok gablot uwagę zwracają na
siebie także zdjęcia. Zdecydowaliśmy się opublikować
najciekawsze z tych, które otrzymaliśmy. Dzięki albu−
mowi Franciszka Pytki, brata znakomitego żużlowca,
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Muzeum Okręgowe. Jako Firma jesteśmy obecni w śro−
dowisku, mocno związani z miastem i jego mieszkań−
cami, otwarci na współdziałanie. Tę obecność pod−
kreślamy nie tylko troszcząc się o rozwój Zakładów,
walcząc o ich byt i należne w gospodarce kraju miejsce,
nie tylko prowadząc otwarty dialog ze społecznością
lokalną, ale także stymulując i wspierając różnego
rodzaju aktywności, także z dziedziny sportu, kultury,
nauki. 

ZAT S.A. zawsze były mecenasem dla tego typu
przedsięwzięć. Są i dziś, na miarę znacznie mniejszych
niż przed laty możliwości, ale zawsze doceniając to, co
wartościowe i budujące.  

Z jaskółką na plastronie – taki tytuł wystawie nadali
jej autorzy.  

Jaskółka od samego początku zdobi plastrony
wspaniałych żużlowców, naszych tarnowskich wycho−
wanków i zawodników sprowadzonych do drużyny
z innych klubów. Ta sama Jaskółka widnieje w logo ZAT
S.A. i znaczy markę Firmy, jej produktów. 

Przyjmując zaproszenie Muzeum Okręgowego do
włączenia się w realizację wystawy Z jaskółką na plas−
tronie uczyniłem to z dużą przyjemnością. Jako prezes
Firmy, która z tarnowskim żużlem jest od zawsze oraz
jako główny sponsor wystawy serdecznie Państwa
zapraszam do odwiedzenia tej wyjątkowej ekspozycji. 

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
Zakładów Azotowych w Tarnowie−Mościcach  S.A. 

dr inż. Ryszard Ścigała 
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Zawodnicy są już na torze, zamyka się za nimi bra−
ma parkingu. Teraz nie ma już odwrotu, zostają sami
wraz ze swoimi myślami, lękami, ambicjami, odwagą,
niepospolitymi umiejętnościami. Za moment zastygają
przy taśmie startowej i wówczas tysiące par oczu na sta−
dionie usilnie wpatrują się tylko w to jedno miejsce. Taś−
ma idzie w górę i ruszają. Cztery okrążenia szaleńczej
jazdy, walki z rywalami i siłą odśrodkową na łukach,
wreszcie meta. Radość zwycięzców, smutek pokona−
nych. Za chwilę pod taśmą ustawiają się kolejni za−
wodnicy. Tak było zawsze. I w 1923 roku, kiedy No−
wozelandczyk Johnnie Hoskins zaprezentował po raz
pierwszy nową odmianę sportu motocyklowego na
torze do wyścigów kłusaków w West Maitland w Au−
stralii i w czasach nam współczesnych. Wiele się przez
ten okres osiemdziesięciu ponad lat zmieniło. Inne są
motocykle, zawodnicy odziani są w „kosmiczne“ kolo−
rowe kevlary, a nie czarne dwuczęściowe skórzane
stroje, jak przed laty. Ale jedno pozostało niezmienne.
Entuzjazm tysięcy kibiców. Bo speedway, zwany u nas
żużlem doskonale zachowuje klasyczną zasadę wi−
dowiska: jedność czasu, miejsca i akcji...

zdjęciom ze zbiorów Benedykta Bogdanowicza, An−
drzeja Tanasia, a także w wyniku starań monografisty tar−
nowskiego klubu – Adama Gomółki oraz wysiłku Pio−
tra Grzyba, zwiedzający mogą oglądać zdjęcia, dzięki
którym bez problemu zagłębią się w rzeczywistość
zawodów lat 50. oraz późniejszych. Na fotografiach
tych możemy podziwiać zmiany w stylu pokonywania
wirażu, konstrukcji motocykli, strojów zawodników.
Widzimy, jak Albin Tomczyszyn, Alfred Wieczorek,
Adam Ciepiela, Władysław Kamiński i Zygmunt Pytko
walczą z zawodnikami nieistniejących już dziś drużyn
jak Sparta Śrem czy Cracovia, przysparzając Unii punk−
tów, a licznie zgromadzonej (co widać) publiczności
niezapomnianych emocji.

Czym byłaby wystawa o żużlu, gdyby zabrakło na
niej motocykli. Staraliśmy się z całych sił, by przed−
stawić zwiedzającym maszyny, na których zawodnicy
kiedyś zdobywali punkty i zdobywają je dzisiaj. Sercem
motocykla jest silnik, który można także obejrzeć.
Eksponaty te znalazły się na wystawie dzięki uprzej−
mości Roberta Sawiny, Marka Remiana i Władysława
Golloba. Efektownym dodatkiem będą kombinezony
i plastrony udostępnione przez Mariana Wardzałę i Ro−
berta Kużdżała.

Staraliśmy się pokazać, że żużel nie jest jedynie
rozrywką dla kibiców, ale również potrafi być inspiracją
dla artystów. Przykładem tego jest rzeźba tarnowskiego
artysty Pawła Rybczyńskiego.

Wyjątkowym eksponatem jest licencja zawodnicza
pierwszego Indywidualnego Mistrza Polski – Alfreda
Smoczyka udostępniona przez Wiesława Dobruszka.

Obok wymienionych eksponatów, zamieściliśmy na
wystawie jeszcze kilka niespodzianek, które powinny
zachęcić zwiedzających.

Zdajemy sobie sprawę, że nasze przedsięwzięcie jest
pomysłem nietuzinkowym. Staraliśmy się pokonać
wszystkie problemy, jakie napotykaliśmy podczas re−
alizacji wystawy, by była ona atrakcyjna dla wszystkich
zwiedzających. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego,
iż nie stworzyliśmy dzieła doskonałego i chętnie
przyjmiemy głosy krytyki, licząc na to, że wspaniale
rozwijający się w Tarnowie żużel nie po raz ostatni
zagości w salach tarnowskiego muzeum.

Wystawę tę dedykujemy tym, którzy poświęcili
wiele, czasem własne zdrowie lub życie, by zapewnić
niezapomniane emocje rzeszom tarnowian.

Janusz Kozioł
Łukasz Gozdek
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Robert Noga

Tarnowskiego żużla 
upadki i wzloty...

Taśma idzie w górę i ruszają...



nie, jak pisze kronikarz żużla w naszym mieście Adam
Gomółka było to 21 kwietnia 1957 roku. Rywalem
żużlowców Unii w potyczce o mistrzostwo ówczesnej
III ligi był zespół AMK Kraków, który okazał się lep−
szy i wygrał 34:18. Ale nikt rąk nie załamywał. 21 lip−
ca tegoż roku uroczyście otwarto tor w Tarnowie, a w de−
biucie gospodarze pokonali na nim rezerwowy zespół
Sparty Wrocław. W tym pierwszym, pionierskim roku
zespół Unii, występujący podobnie jak dziś w plas−
tronach z charakterystyczną jaskółką reprezentowali:

Marian Curyło, Zygmunt Pytka (znany powszechnie
publiczności pod nazwiskiem Pytko), Władysław
Kamiński, Jan Wójcik, Benedykt Bogdanowicz, Józef
Śledź, Adolf Jagoda oraz  jeden z konstruktorów
jedynego polskiego silnika żużlowego FIS−a Romuald
Iżewski. 

Dwa kolejne sezony to pasmo sukcesów tarnow−
skiego żużla. Zespół okrzepł w ligowych rozgrywkach,
a wzmocniony między innymi przez jeżdżącego tre−
nera Albina Tomczyszyna szybko wspinał się w kra−

W Tarnowie żużel powstał, podobnie jak w kilku
innych polskich miastach, w drugiej połowie lat 50−tych.
Polityczna odwilż sprzyjała takim inicjatywom. Wyś−
cigi motocyklowe na owalnym torze były już wówczas
w Polsce bardzo popularne, chociaż na największe
sukcesy polskich zawodników na arenach światowych
musieliśmy jeszcze trochę poczekać. Ale najciekawsze
mecze z udziałem zagranicznych gwiazd, które zaczęły
pojawiać się w naszym kraju, gromadziły na stadionach
tłumy spragnionych wrażeń kibiców. 

W naszym mieście sport żużlowy narodził się przy
Zakładowym Klubie Sportowym Unia, dzięki popar−
ciu ówczesnego dyrektora Zakładów Azotowych Hen−
ryka Gładeckiego. Droga do założenia sekcji żużlowej
okazała się bardzo krótka, trwała zaledwie kilka miesię−
cy. Pomysł zaszczepienia sportu żużlowego w Tarno−
wie powstał w połowie 1956 roku, a już wczesną wios−
ną roku następnego przyszli zawodnicy Unii próbowali
swoich sił na torze w Rzeszowie, w tym samym czasie
ruszyła budowa toru na stadionie w Mościcach. Pier−
wszy historyczny mecz rozegrali tarnowianie w Kroś−
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Defilada zawodników Sparty II Wrocław i Unii Tarnów przed meczem
inaugurującym speedway w Tarnowie, 22 lipca 1957 r.

Walka w wirażu podczas meczu Unia −  L.P.Ż. Toruń, 1959 r.

Drużyna Unii Tarnów podczas treningu na stadionie Resovii, 1957.
Od lewej: Zygmunt Pytko, Marian Curyło, kierowca, Józef Śledź, 
za nim stoi Benedykt Bogdanowicz, Adolf Jagoda, 
Władysław Kamiński, Józef Wójcik, mechanik Józef Dadej.

Trening, 1958. Prowadzi Władysław Kamiński, 
za nim Benedykt Bogdanowicz.



minek w obecności 15 tysięcy widzów pokonał uty−
tułowany zespół Górnika Rybnik 40:38, a o wyniku
meczu zadecydował ostatni wyścig, w którym repre−
zentujący Unię Marian Spychała (późniejszy wielolet−
ni trener kadry narodowej) oraz Zygmunt Pytka poko−
nali parę Maj – Philipp. Niestety pobyt „jaskółek“
w elicie był bardzo krótki, trwał tylko jeden sezon.
Dziewiąte, przedostatnie miejsce w lidze oznaczało
bowiem degradację do II ligi, w której to klasie Unia
jeździła przez kolejne sześć lat. Wreszcie w 1966 roku

po dramatycznym barażowym dwumeczu ze Śląskiem
Świętochłowice tarnowski zespół, którego barw bronili
wówczas Zygmunt Pytka, Andrzej Tanaś, Stanisław
Chorabik, Zbigniew Flegel, Władysław Kamiński, Jan
Kwaśniewicz, Józef Ptak, Stanisław Pacura i Benedykt
Bogdanowicz, awansował po raz drugi do ekstrakla−
sy. Tym razem pobyt w gronie najlepszych polskich
zespołów był nieco dłuższy, trwał dwa sezony, a zakoń−
czył się kontrowersyjną degradacją, podjętą przez

jowej hierarchii. W roku 1958 wygrał rozgrywki o mis−
trzostwo III ligi, a rok później, zajmując drugie miejsce
w II lidze, awansował do ekstraklasy! Wielkim wy−
darzeniem na zakończenie sezonu 1959 był przyjazd do
Tarnowa szwedzkiego zespołu Monakerna. Tarnowia−
nie wzmocnieni znakomitą parą zawodników Stali
Rzeszów Floriana Kapały i Jana Malinowskiego wygrali
ten pojedynek. 

Debiut w gronie najlepszych polskich zespołów
w sezonie 1960 wypadł nadzwyczaj okazale. Benia−
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Mecz Unia – Legia Krosno, 1959.

Start do biegu w meczu Unia – Kolejarz Opole, 1961.
Unia zwyciężyła 58:20.

Daugavpilsk, 1967. Od lewej Andrzej Tanaś, Stanisław 
Chorabik, Józef Ptak, Władysław Kamiński, Zygmunt Pytko. Od lewej Zygmunt Pytko, Albin Tomczyszyn, 1959.



najlepszego żużlowca w dziejach tego sportu w naszym
mieście. 

Lata 70−te i początek następnej dekady nie były
dobrym okresem dla żużla w mieście nad Białą i Duna−
jcem. Jeszcze raz w 1971 roku, ale znowu tylko przez
sezon Unia walczyła wśród najlepszych polskich
drużyn, potem pogrążyła się w przeciętności. Trochę
optymizmu przyniósł kibicom tylko rok 1978, kiedy to
tarnowianie byli trenowani przez jednego z najwybit−
niejszych polskich żużlowców, rybniczanina Antoniego

Worynę. W okresie tym wyróżniającymi się zawod−
nikami byli wychowankowie klubu z Mościc: Marian
Wardzała i Stanisław Kępowicz, w późniejszym czasie
związani z Unią jako szkoleniowcy. W1979 roku
tarnowski żużel spotkała największa jak dotąd trage−
dia. W kwietniu na treningu upadł 24−letni Ryszard
Chrupek, który kilkanaście dni później zmarł w szpi−
talu w Krakowie. Był to jedyny jak dotąd śmiertelny
wypadek tarnowskiego zawodnika. 

żużlowe władze przy tzw. „zielonym stoliku“. Anulo−
wano bowiem punkty zdobyte przez tarnowian w os−
tatnim meczu sezonu ze Spartą Wrocław, bowiem
odbył się on w Tarnowie, zamiast we Wrocławiu.
Wcześniej jednak tarnowscy kibice żużla mieli powody
do wielkiej radości. 1 października 1967 roku lider
Unii Zygmunt Pytka wywalczył w Rybniku tytuł indy−
widualnego mistrza Polski seniorów. W pokonanym

polu pozostawił cała plejadę gwiazd, nie tylko pol−
skiego, ale też światowego żużla między innymi
Antoniego Worynę, Pawła Waloszka, Andrzeja Wyglę−
dę, Andrzeja Pogorzelskiego, Joachima Maja, czy  Sta−
nisława Tkocza. Zygmunt Pytka startując na żużlu
przez kilkanaście lat, był w drugiej połowie lat 60−tych
czołowym polskim zawodnikiem, wielokrotnie repre−
zentował Polskę w eliminacjach do mistrzostw świata
oraz w popularnych wówczas meczach międzynaro−
dowych. Dlatego też całkiem słusznie uważany jest za
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Andrzej Tanaś i mechanik Józef Dadej w Rybniku.

Grzanie maszyn w parkingu, koniec lat 60.

Zawody w Ostrowie Wielkopolskim, początek lat 80.
Pierwszy z prawej Arkadiusz Tanaś.

Drużyna Unii przed zawodami o pucha PZMot, 1967.
Od lewej: Edmund Madej, Stanisław Chorabik, Zygmunt Pytko,
Andrzej Tanaś, Zbigniew Flegel.



Tronina, Henryk Jasek. To szybko przyniosło efekt.
W 1985 roku Unia wygrała rozgrywki o mistrzostwo
II ligi, a decydujący mecz w Gnieźnie oglądała liczna
grupa tarnowskich kibiców. Po 13 latach zawodnicy
z jaskółką na plastronie ponownie zawitali w elicie.
Tamten sukces wywalczyli: Bogusław Nowak, Marian
Wardzała, Bernard Jąder, Henryk Jasek, Józef Górski,
Sławomir Tronina, Grzegorz Rogowski, Marek Iwaniec,
Andrzej Tanaś (junior), Andrzej Bykiewicz i Artur
Taraszka.

Ekstraklasa nie okazała się jednak łatwym chlebem.
Drużyna, chociaż dokonała kolejnych wzmocnień
(Eugeniusz Błaszak, Janusz Łukasik, Piotr Styczyński)
miała olbrzymie kłopoty z utrzymaniem się wśród
najlepszych. W sezonach 1986−87 musiała bronić li−
gowego bytu w dramatycznych, ale zwycięskich
barażach ze Śląskiem Świętochłowice i Włókniarzem
Częstochowa. Niestety kolejny sezon przyniósł dra−
matyczne wydarzenia. W wyniku upadków groźne
kontuzje kręgosłupa odnieśli najpierw Bogusław
Nowak, a potem Eugeniusz Błaszak. Do dziś poruszają
się przy pomocy wózków inwalidzkich. Nic też dziw−
nego, że tak osłabiony zespół w 1989 roku został zde−
gradowany z ekstraklasy. Ósma lokata na dziesięć zes−
połów nie wystarczyła do utrzymania, bowiem żużlowe

władze zmniejszyły najwyższą klasę rozgrywkową do
ośmiu drużyn, począwszy od następnego roku. 

Paradoksalnie ta degradacja przyniosła drużynie
wiele pożytku. W Tarnowie nastąpiła prawdziwa,
pokoleniowa zmiana warty. Pierwsze skrzypce zaczęli
znowu odgrywać wychowankowie, którzy zaintere−
sowali się żużlem, pod wpływem ożywienia w połowie

Nieco radości kibicom, którzy zapomnieli już o suk−
cesach tarnowskiego żużla w latach 60−tych przyniósł
sezon 1983. W tym roku młodzi tarnowscy zawodni−
cy powiększyli skromny medalowy dorobek tarnow−
skiego żużla. W finale Młodzieżowych Mistrzostw
Polski Par Klubowych Arkadiusz Tanaś, Jerzy Stós
i Janusz Trytko wywalczyli brązowy medal. Trzy
miesiące później ci sami zawodnicy wsparci Józefem
Górskim wywalczyli kolejny brązowy medal, w roze−

granym na własnym torze finale Młodzieżowych
Drużynowych Mistrzostw Polski.

Jednak prawdziwe sukcesy przyszły dopiero w ko−
lejnych sezonach. W Unii postawiono na żużel, znalaz−
ły się środki na sprowadzenie do klubu bardzo dobrych
zawodników, którzy mieli za zadanie przywrócić dla
Tarnowa ekstraklasę. Zespół zasilili między innymi
byli mistrzowie Polski: Bogusław Nowak (został jeż−
dżącym trenerem) i Bernard Jąder, a także Sławomir
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Bogusław Nowak. 
Trener i podstawowy zawodnik

tarnowskiej Unii 
w latach 1985−1988.

Eugeniusz Błaszak
Zawodnik ten był filarem

tarnowskiej Unii 
w latach 1986−88.

„Brązowa“ drużyna Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych,
1983. Od lewej: Arkadiusz Tanaś, Janusz Trytko, Jerzy Stós.

Prezentacja, pocz. lat 80. Od lewej: Edward Gawełczyk, Rudolf 
Proszowski, Stanisław Kępowicz oraz trener Andrzej Tanaś.



czony w sezonie 1994. Unię reprezentowali wówczas,
ówczesny mistrz świata Tony Rickardsson, Gert Hand−
berg, Zsolt Boeszermenyi, bracia Jacek, Grzegorz i To−
masz Rempałowie, Mirosław Cierniak, Robert Kużdżał,
Grzegorz Mróz, Piotr Leśniewski, Mariusz Łazarz,
Robert Wardzała, Paweł  Świerzb, Janusz Wawrzonek
i Piotr Mikuta. Warto wspomnieć, że we wcześniejszych

sezonach barw tarnowskiego klubu bronili także inni
wybitni zawodnicy zagraniczni, stanowiący światową
czołówkę: Simon Wigg, Joe Screen, Mitch Shirra, czy
Jeremy Doncaster. Wiele radości przyniosły kibicom
także pozaligowe występy zawodników Unii. Jacek
Rempała jeszcze na początku swojej kariery sięgnął

lat 80−tych. Pierwszą jaskółką był Janusz Kapustka,
szybko dołączyli do niego kolejni: Jacek Rempała i Ro−
bert Kużdżał, a potem Mirosław Cierniak, Grzegorz
Rempała i kilku innych. W 1990 roku młody zespół Unii
zdominował rozgrywki o mistrzostwo II ligi. Miej−
scowym zawodnikom bardzo pomogli także Czesi,
pierwsi obcokrajowcy, którzy pojawili się w teamie
z Tarnowa: Zdenek Schneiderwind oraz Lubomir Jedek.

Drużyna, w której obok wymienionych wyżej zawod−
ników jeździli wówczas także Sławomir Tronina, Piotr
Styczyński, Piotr Leśnowski, Andrzej Bykiewicz, Janusz
Łukasik, Piotr Zięba i w jednym meczu kolejny Czech
Gaspar Forgac pewnie awansowała. Rozpoczął się zło−
ty okres tarnowskiego żużla, pełen osiągnięć, zarówno
w lidze, jak i w imprezach pozaligowych, w kraju i na
świecie. Jego ukoronowaniem w walce o Drużynowe
Mistrzostwo Polski był srebrny medal w lidze, wywal−

– 16 – – 17 –

Radość młodzieżowców. Z szampanem Stanisław Kępowicz, z lewej
strony zadowolony Jacek Rempała, Wrocław, 1992.

Mecz Unia Tarnów − Unia Leszno, 1991. „Nadwyżkę“ wolnego miejsca
między zawodnikami gości usiłuje wykorzystać Robert Kużdżał.

Drużyna Unii Tarnów, 1990. Od lewej: Stanisław Kępowicz, Andrzej
Bykiewicz, Zdenek Schneiderwind, Piotr Styczyński, Sławomir Tronina,
Janusz Kapustka, Robert Kużdżał, Lubomir Jedek, Jacek Rempała.

Drużyna Unii Tarnów, Drużynowy wicemistrz Polski, 1994.
Stoją od lewej: Mirosław Cierniak, Grzegorz Mróz, Jacek Rempała,

Robert Kużdżał, Tomasz Proszowski. W dolnym rzędzie: 
Robert Wardzała, Grzegorz Rempała, Tony Rickardsson, 

Tomasz Rempała, Marian Wardzała.
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sować, po siedmiu latach przerwy ponownie w szere−
gi najlepszych. To niespodziewane osiągnięcie, w któ−
rym niezaprzeczalne zasługi mieli sponsorzy, przede
wszystkim Rafineria Trzebinia stało się udziałem: Pe−
tera Karlssona, Janusza Kołodzieja, Stanisława Burzy,
Siergieja Darkina, Grzegorza i Marcina Rempałów,
Roberta Wardzały, Roberta Kużdżała, Dawida Ben−
dzery, Pawła Barana. I podobnie jak w złotych latach
tarnowskiego żużla sukces w lidze idzie w parze z in−
nymi. W roku 2002 Janusz Kołodziej zdobył brązowy
medal w MIMP, w 2003 wywalczył Brązowy Kask,

był drugi w Srebrnym Kasku, wywalczył także jako
pierwszy tarnowski żużlowiec medal podczas imprezy
międzynarodowej. W niemieckim Pocking zdobył sre−
bro w Mistrzostwach Europy Juniorów. Sezon 2004
zapowiada się pasjonująco. W zespole Unii obok wy−
chowanków zobaczymy ponownie najlepszego żużlow−
ca świata ostatniego dziesięciolecia Tony Rickardsso−
na, najlepszego od lat polskiego zawodnika Tomasza
Golloba i jego starszego brata Jacka. Czyżby zaczy−
nały się tłuste lata...?

po Brązowy i Srebrny Kask, wywalczył też brązowy
medal w finale Młodzieżowych Indywidualnych Mis−
trzostw Polski. Jego osiągnięcia przebili Grzegorz Rem−
pała i Mirosław Cierniak. Pierwszy zdobył dwa meda−
le MIMP: srebrny w Toruniu w 1993 roku oraz złoty
w Tarnowie rok później. W tych samych zawodach dru−
gie miejsce zajął Cierniak, razem wygrali natomiast
w tym roku jeszcze finał Młodzieżowych Mistrzostw
Polski Par Klubowych w Krośnie. Po srebrny medal
w tej konkurencji sięgnęli wcześniej Robert Kużdżał
i Jacek Rempała. Kużdżał podobnie jak jego partner
zdobył Brązowy Kask (w 1990 roku), Cierniak trzy
lata później był drugi w Srebrym Kasku. W pierwszej
połowie lat 90−tych tarnowianie zdobyli także aż trzy
medale Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Pol−
ski. Najpierw było srebro w 1990 roku w Tarnowie
(Jacek Rempała, Robert Kużdżał, Piotr Leśniowski,
Piotr Zięba), potem złoto w Grudziądzu rok później
(Jacek Rempała, Robert Kużdżał, Piotr Leśnowski,
Grzegorz Rempała), wreszcie ponownie złoto w 1993
roku we Wrocławiu (Grzegorz Rempała, Mirosław
Cierniak, Grzegorz Mróz, Paweł Jachym).

Bracia Rempałowie, Robert Kużdżał oraz Mirosław
Cierniak byli także reprezentantami kraju, występowali
między innymi w finałach Mistrzostw Świata Juniorów.

Warto też zaznaczyć, że dwukrotnie półfinał tej imprezy
odbywał się właśnie na naszym torze w Tarnowie.

Niespodziewany spadek drużyny w sezonie 1996
odwrotnie niż siedem lat wcześniej, stał się początkiem
ogromnego kryzysu tarnowskiego żużla. Do nie−
powodzeń sportowych doszły organizacyjne, kłopoty
finansowe zaczął mieć długoletni mecenas tego sportu
w naszym mieście – Zakłady Azotowe. W efekcie wszy−
scy najlepsi zawodnicy odeszli do silniejszych klubów,
a drużyna Unii, w wyniku słabej postawy, kłopotów
finansowych z jednej strony, oraz zmian organiza−
cyjnych w polskim żużlu z drugiej, znalazła się w II, ale
de facto dopiero III lidze, historia zatoczyła więc jak−
by ogromne koło. Na szczęście udało się przetrwać
kryzys. Trener Marian Wardzała wyszkolił nowych
zawodników, po pewnym czasie wrócili do drużyny
niektórzy wychowankowie klubu. Powstałe dla ratowa−
nia tego sportu w naszym mieście Tarnowskie Towa−
rzystwo Żużlowe pomogło przetrwać najtrudniejszy
okres. W sezonie 2001 Unia wygrała rywalizację
w II lidze i awansowała do I. Potem udanie obroniła
ligowy byt na zapleczu ekstraligi (odpowiednik dawnej
I ligi, zwanej też ekstraklasą), a miniony sezon wszyscy
doskonale pamiętamy. Dobra postawa w lidze, wy−
grane baraże z Wybrzeżem Gdańsk pozwoliły awan−
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Drużyna Unii Tarnów po wywalczeniu awansu do Ekstraligi, 2003
Od lewej stoją: Józef Jedynak, Dawid Bendzera, Siergiej Darkin, Grzegorz Ślak, Tomasz Rempała, 

Bogdan Kasiński, Ryszard Ścigała, Józef Sztorc. W dolnym rzędzie: Stanisław Burza, Janusz Kołodziej, 
Marcin Rempała, Grzegorz Rempała, Robert Wardzała


