50 lat KS „Chełmek”
Po zakończeniu działań wojennych w miarę jak przybywali do fabryki
coraz to nowi ludzie, rozwijało się i Ŝycie sportowe. Pierwsi ruszyli
piłkarze. Rok 1945 przyniósł piłkarzom „Chełmka” szereg sukcesów
w spotkaniach towarzyskich odwiecznym rywalem Fablokiem, jaworznicką
Victorią, BBTS w Bielsku czy teŜ Sołą Oświęcim.
W rozgrywkach o mistrzostwo klasy „A” krakowskiego OZPN,
rozpoczętych w 1946 – druŜyna „Chełmka” wchodząca w skład grupy
I zajęła drugie miejsce za Garbarnią.
W roku następnym „Chełmek”, grający w grupie III klasy „A” zajął
drugie miejsce za Dębskim. Obok wymienionych w tej grupie występowały
wyłącznie krakowskie druŜyny.
Rok 1948 - przyniósł upragniony awans piłkarzy do drugiej ligi.
W 22 spotkaniach mistrzowskich klasy „A” – „Chełmek” odniósł 16
zwycięstw i 4 remisy, nie przegrywając Ŝadnego meczu. DruŜyna zajęła
zdecydowanie pierwsze miejsce zdobywając 36 punktów oraz imponujący
stosunek bramek 62:20 i prawo udziału w rozgrywkach o wejście do lig
państwowych. W sześciu meczach o wejście do lig piłkarze „Chełmka”
zdobyli wspólnie z przemyską Polonią awans do II ligi.
W tym czasie zasadniczy trzon druŜyny stanowili: Jan Łuczyński –
bramkarz , obrońcy: Antoni Guzda i Władysław Pliszka, pomocnicy: Roman
Ptasiński, Edward Zatorski, napastnicy: Julian Borowski, Henryk Zatorski,
Ryszard Zatorski, Kazimierz Obtułowicz, Józef Marca. Kilka miesięcy
wcześniej opuścił Chełmek utalentowany bramkarz Jan Ptasiński.
W barwach pierwszej druŜyny występowali takŜe Marian Dorczak, oraz
juniorzy Bronisław Raźny i Tadeusz Laska. Ten ostatni awansował do
reprezentacyjnej druŜyny juniorów, w której grali wówczas przyszli
znakomici piłkarze jak: Wieczek, Kaszuba, Sobkowiak, Sąsiadek,
Trampisz, Poświat, Radoń, Jóźwiak.
Forma jaką w 1948 roku przedstawiali piłkarze Chełmka skłoniła
kapitanasportowego KOZPN, by na mecz o puchar KałuŜy Kraków –
Warszawa powołać do reprezentacji podwawelskiego grodu – Juliana
Borowskiego a Ryszarda Zatorskiego na międzynarodowe spotkanie
reprezentacji Krakowa z Pragą. W międzynarodowym meczu Chrzanów –
Brno Czechosłowacja w reprezentacji Chrzanowa grało aŜ 7 chełmeckich
piłkarzy: Łuczyński, Guzda, Edward Zatorski, Henryk Zatorski i Ryszard
Zatorski, Borowski, Obtułowicz i Marcak.
DruŜyna juniorów wywalczyła w 1948 roku tytuł wicemistrza
podokręgu chrzanowskiego. W parze z tymi sukcesami szła ofiarna
i wytrwała praca na odbudową i rozbudową stadionu i innych urządzeń
sportowych.
Trzeba równieŜ wspomnieć o tenisie i lekkiej atletyce. JeŜeli chodzi
o tenis, to go nadal w Chełmku pierwszych latach po wyzwoleniu.
Uprawiała go jednak niewielka grupa osób. Brak było rakiet, piłeczek oraz
innego sprzętu i wyposaŜenia. Jednak w miarę upływu lat jak poprawiała
się sytuacja fabryki i załogi ilość grających w tenisa systematycznie się

powiększała. Z uwagi na brak materiałów źródłowych tamtego okresu
trudno przedstawić konkretne wyniki organizowanych wtedy spotkań
tenisowych.
Sekcja lekkoatletyczna formalnie została zarejestrowana w 1949 r.,
ale juŜ wcześniej, bo w 1948 r. w Biegach Narodowych, jakie odbyły się
w Chełmku z okazji Święta 1 Maja startowało wielu sportowców
chełmeckiego klubu, wśród nich – juŜ wówczas wyróŜniający się piłkarze
jak Fr. Jugas, T. Laska, R. Zatorski, Wł. Pliszka i innych. Oni teŜ byli
zwycięzcami w poszczególnych konkurencjach rozgrywanych na róŜnych
dystansach. W latach następnych na listach zwycięzców Biegów
Narodowych rozgrywanych w Chełmku, pojawiły się nazwiska piłkarzy
jak Kalebma, Remsak czy Kulczyk. Praktycznie jednak właściwa,
systematyczna działalność sekcji lekkoatletycznej zaczęła się dopiero
po roku 1946.
Oprac. J. W. na podstawie monografii 40-lecia
Na marginesie tej interesującej publikacji moŜna stwierdzić,
Ŝe stosunek do piłki noŜnej a innych dyscyplinie zmienił się na przestrzeni
lat. Nawet ten zadziwiający brak dokumentacji tenisistów z lat
powojennych świadczy dobitnie, Ŝe przy „królowej piłce” (nie rokujący
obecnie nadziei na dalsze awanse) inne dyscypliny bezsprzecznie były,
są i – niestety – pozostaną kopciuszkami bez względu na osiągane wyniki.
„Echo Chełmka” Nr 11(977), 30.09.1982 r.

KS „Chełmek” w latach 30-tych. Na zdjęciu po lewej między innymi: J.
Opitek, Mucha, W. Wronka, T. Staich, S. Leja, Kosoń, Ostrowski.
W pierwszym rzędzie trzeci z prawej prezes „Bata” S.A. – A. Gabesam.

