70 lat dziejów LKS Brzeźnica
Pierwsze początki działalności sportowej w Brzeźnicy przypadają na ostatnie lata przed wybuchem II
wojny światowej. Pod koniec lat trzydziestych maturzysta Kazimierz Wołek przywiózł z Mielca piłkę
skórzaną. Z tą chwilą młodzi chłopcy zaczynają grać w piłkę nożną na pastwiskach. Dyscyplina ta
pociągnęła młodzież ku jej uprawnieniu. W pierwszych dniach okupacji niemieckiej, stacjonujący na
terenie obcego stadionu żołnierze Wermachtu rozegrali mecz z drużyną brzeźnicką, zwyciężając w
stosunku 3:2.
Mroczne lata okupacji zahamowały dalszy rozwój sportu w Brzeźnicy. Restrykcje okupanta w
stosunku do lokalnej społeczności i nie tylko, nie pozwalały uprawiać żadnych dyscyplin sportowych
jako próby organizowania się Polaków w obronie swej tożsamości. Pierwsze lata powojenne również
nie sprzyjały rozwojowi sportu z uwagi na rozbicie społeczeństwa, walkę ideologiczną i zubożenie
potencjału gospodarczego. W tym czasie wracają do swoich siedzib ludzie zmuszeni przez okupanta
do migracji poza Brzeźnice, wysiedleni. Następnie stopniowo integracja społeczeństwa Brzeźnicy. Tą
próbę podejmuje Eugeniusz Kapustka, mieszkaniec Brzeźnicy boleśnie doświadczony przez okupanta
hitlerowskiego, zmuszony do ukrywania się przed aresztowaniem za działalność w ruchu oporu.
W warunkach sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej na wsi, czyni działania zmierzające do
założenia klubu sportowego z prawdziwego zdarzenia w Brzeźnicy, obejmującego w ramy
organizacyjne lokalne rozgrywki piłkarskie i ideę rywalizacji z sąsiednimi miejscowościami. Powołanie
przez niego tzw. Koło Zaufanych z udziałem Stanisława Muszyńskiego, Bronisława Skóry i innych
zwołuje 12 maja 1948 roku zebranie organizacyjne. Z udziałem 12 chłopców i 1 dziewczynki po
długotrwałych obradach powołano do życia Koło Sportowe, z przewodniczącym Eugeniuszem
Kapustką na czele. Rozegrany został mecz z drużyną Zawady na jej terenie, zakończony wygraną
gospodarzy.

Eugeniusz Kapustka
24 czerwca 1948 r. rozegrano pierwsze lokalne igrzyska piłkarskie z udziałem czterech drużyn.
Impreza wzmocniła organizacje klubu do 52 członków, których zyskał przychylnie nastawienie
starszego pokolenia, zajmującego do tej pory zachowawcze stanowisko. Skład drużyny piłkarskiej wg
zdjęcia przedstawia się następująco stoją od lewej Dziunek Mazur, Eugeniusz Kapustka, Jan
Pasiecznik, Marian Gawlik, NN, Bronisław Skóra, Władysław Grabowski, NN, Czesław Gleń, Kazimierz
Grabowski, Stanisław Muszyński

LZS Brzeźnica 1947/1948.

15 października 1948 r. na zebraniu klubu przewodniczący Eugeniusz Kapustka nakreślił plan pracy i
wytyczne dalsze działalności. Podjęta została decyzja o budowie nowego boiska z urządzeniami
towarzyszącymi na miejscu dotychczasowego. Sprzyjał temu zamierzeniu lokalne władze
administracyjno-polityczne. W klubie założono kilka sekcji i powołano Zarząd który na wrzesień 1949
przedstawił się następująco:
Eugeniusz Kapustka – przewodniczący, kierownik sekcji piłkarskiej
Leon Muniak – wiceprzewodniczący
Stanisław Muszyński – sekretarz klubu
Władysław Grabowski – skarbnik, kierownik sekcji ping-pongowej
Ryszard Micek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jan Szczygieł – członek Komisji Rewizyjnej
Bronisław Skóra – kierownik sekcji szachowej
Ludwik Kania – kierownik sekcji lekkoatletycznej
Marian Gótz – kierownik sekcji artystycznej
Irena Rogowska – kierownik sekcji świetlicowej
Stanisław Siuśko – kierownik sekcji bibliotecznej
Piotr Grabowski – kierownik sekcji chóralnej
W dniu 5 czerwca 1949 r. z inicjatyw miejscowego LZS-u, przy wsparciu Wojewódzkiego zrzeszenia
LZS, rozpoczęła się jako pierwsza w dziejach polskiego sportu „Wiejska Olimpiada Sportu” z udziałem
około 1400 zawodników, reprezentujących 24 LZS-y z woj. Rzeszowskiego. Otwarcia dokonał dyr.
GUKF, poseł Lucjan Motyka w towarzystwie przewodniczącego łownej Rady Sportu Wiejskiego,
Kafarskiego. Rywalizacja sportowców odbywała się na obiektach wybudowanych przy pełnym
zaangażowaniu miejscowych sportowców, działaczy społecznych i młodzieży dębickich szkol średnich.

Wciąganie
flagi na maszt przez Eugeniusza Kapustkę
Zawody rozgrywano w kilku dyscyplinach jak: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa mężczyzn i
kobiet, lekkoatletyka. Osiągnięto szereg dobrych wyników sportowych szczególnie w lekkiej atletyce,
gdzie prym wodzili mistrzowie Polski LZS Tadeusz Zamorski i Jerzy Mauthe z LZS Żurawica. Drużyna
LZS Brzeźnica zwyciężyła w piłce nożnej, pokonując w finale LZS Siepietnica 4:2. W Nagrodę otrzymała
plakietę dla najlepszego zespołu piłkarskiego. W punktacja ogólniej zawodów zwyciężyła ekipa LZS
Żurawica zdobywając 96 pkt, przed LZS Brzeźnica 48 pkt, LZS Gorliczyna 25 pkt, i LZS Błażowianka
22pkt.
22 lipca 1949 r. LZS Brzeźnica gościła ekipę kolarską Ziemi Rzeszowskiej pod kierownictwem
inspektora WUKF Synejki, celem nawiązania ściślejszego kontaktu ze „wsią olimpijską”. Do sierpnia
1950 r. LZS rozgrywa mecze wyjazdowe z drużynami Przecławia, Pilzna, Czarnej, Tuszymy, Zawady,
Ropczyc, czy Straszęcina oraz gości piłkarzy z Mielca, Sędziszowa Młp, Dębicy, Baranowa
Sandomierskiego, i ligowej „Tarnovi”. Na rozegranych 17 spotkań drużyna piłkarska zdobywa 27 pkt,
przy stracie 7pkt. Zdobyto 56 goli przy 19 straconych. Czołowymi strzelcami byli: Czesław Gleń,
Stanisław Muszyński, Eugeniusz Kapustka, Leon Muniak, Bronisław Skóra i Kazimierz Grabowski.
W dniach od 28 do 30 września 1949 r. LZS Brzeźnica jest gospodarzem Kursu Organizatorów
Trójboju o „Oznakę Sportu Fizycznego”. Organizacyjne podlegał Gminnej Radzie Sportu Wiejskiego w
Brzeźnicy. Przez pewien okres czasu nosił nazwę „LZS Błękitna Wielopolka” i był niezależnie od
dobrowolnych datków pieniężnych zawodników, wspieranych finansowo przez istniejącą w tym
czasie w Brzeźnicy Spółdzielnie Produkcyjną oraz Związek Samopomocy Chłopskiej.
W roku 1950 LZS Brzeźnica uczestniczy w rozgrywkach związkowych klasy „C”. Pierwszy mecz
rozegrano 17 września 1950 r. w Głogowie Młp. z drużyną ZKW „Włókniarz” uzyskując wynik
remisowy 2:2 Obie bramki zdobył z podania Eugeniusza Kapustki Stanisław Muszyński. Historyczny
skład przedstawił się następująco: w bramce Mazur, w polu Gleń, Kucharski, Pasiecznik, Wł.
Grabowski, Muniak, Bonar, Skóra, Kapustka, Muszyński i K. Grabowski.

W nowym sezonie 1951 r. drużyna występowała w rozgrywkach mistrzowskich na terenie powiatu
dębickiego, Walczyła na boisku z ZS „Gwardia” Dębica ZS „Unia” Sędziszów Młp., LZS Góra Ropczycka,
LZS Kawęczyn k. Sędziszowa i LZS Zawada. W wolnych terminach rozgrywano mecze towarzyskie
m.in. z SKS „Mechanik” i Unia „Stomil” Dębica. Wraz z awansem do klasy „B „ drużyna rozgrywa
mecze mistrzowskie z następującymi zespołami |Unii| Sędziszów Młp., LZS Żurawica, „Gryf” Mielec,
„Walter” Rzeszów, LZS Dynów i LZS Radymno. W roku 1954 r. zajmuje miejsce w pierwszej piątce
klasy „B” Zespół występował w składzie: J. Sroczyński, K. Karaś, J. Magrtya, J. Klimek, Grabowski, M.
Górecki, St. Szczygieł, Bonar, J. Wesołowski, E. Sroczyński

Drużyna z 1954 r.
Wyjazdy na mecze, zaopatrzenie w sprzęt i sprawy aprowizacyjne zabezpieczali oddani dla sportu
miejscowi przedsiębiorcy w osobach Kazimierza Sulisza i Feliksa Działo. Środkiem transportu był m.in.
motocykl z przyczepką i samochód, osobiście kierowany przez Józefa Rusina. Gospodarzem obiektu
był Andrzej Drożdżowski. Nad całością klubu i jego organizacją czuwał Stanisław Sroczyński.

Stanisław Sroczyński

W roku 1955 rozpoczęła się działalność sekcja bokserska. Treningi poprowadzono na Sali
widowiskowej w Domu Ludowym w Brzeźnicy. Do czołowych zawodników należeli Fryderyk Kalita,
Józef Mazur, Józef Sroczyński i Stanisław Magryta. Toczyli pojedynki pięściarskie występując na
różnych ringach woj. Rzeszowskiego. Na spartakiadzie LZS w Rzeszowie Stanisław Magryta i Józef
Sroczyński wywalczyli II-ie miejsce. Sekcja ta jednak nie rozwinęła się liczebnie i uległa likwidacji.

Fragment walki bokserskiej na Sali widowiskowej
W dalszym ciągu czołową sekcja byłą piłka nożna gdzie była duża rotacja zawodników. Wzmacniana
byłą zawodnikami z Paszczyny i Pustkowa. W składzie drużyny do końca lat pięćdziesiątych
występowali: Czesław Ciesielski, Kazimierz Jezuit, Bronisław Skóra, Józef Sroczyński, Stefan Kucharski,
Kazimierz Grabowski, Czesław Panek, Czesław Gleń, Stanisław Stachowicz, Stanisław Muszyński i
Stanisław Przybycień, a ponadto Emil Magryta i Roman Jezuit. Zawodnik z tej drezyny, Stanisław
Przybycień przez wiele lat był czynnym działaczem, mocno zaangażowanym w funkcjonowanie LZS-u
Brzeźnica.

Drużyna z końca lat 50-tych

1 marca 1957 r. na wspólnym posiedzeniu zarządów dwóch odrębnych klubów tj. LZS Brzeźnica i KS
„Unia” Pustków ze względu na szereg korzyści rozwojowych, warunki terenowe oraz większą
popularyzację sportu podjęto decyzję o utworzeniu Klubu Sportowego „Chemik” Pustków-Brzeźnica.
Trzon drużyny piłkarskiej „Chemika” stanowili gracze byłego LZS Brzeźnica, a mianowicie: Gaweł,
Kucharski, Kitrys, Pawełek, Grabowski, Karaś i Szczygieł. Mecze rozgrywano na stadionie w
Brzeźnicy. Do 1963 r. Brzeźnica stanowi zaplecze kadrowe dla KS „Chemik”.
Od tego czasu, na kilka lat w środowisku Brzeźnicy, następuje zanik działalności sportowej. Z
inicjatywy Edwarda Sali i Ryszarda Rogowskiego, podejmowane są działania zmierzające do
reaktywacji klubu, po niezbyt korzystnej fuzji organizacyjnej ramach KS „Chemik” PustkówBrzeźnica. LZS Brzeźnica na nowo rozpoczyna działalność kulturalno-sportową, z dużym poparciem
Bolesława Mroczka, pełniącego funkcję szefa sportu przy Powiatowej Radzie Narodowej w Dębicy.
Kierownictwo klubu obejmuje Ryszard Rogowski. Drużyna piłkarska od 1968 r. wznawia rozgrywki
na szczeblu powiatu, tocząc boje z drużynami z Nagoszyna, Czarnej, Korzeniowa, Kędzierza, Pilzna,
Zawady i Straszęcina w klasie „C”. W skład drużyny wchodzili: Z. Dziuk Cz. Dziuk, J. Szczepanik, J.
Rogowski, R. Rogowski, H. Hak, Kleczek, Kucharski, R. Pawełek, M. Mróz, E. Sala, St. Uczeń, H.
Kusibab, E. Różak i L. Zieliński. Z uwagi na pobór zawodników do służby wojskowej oraz
kontynuację nauki na studiach następuje okresowe osłabienie drużyny.
W 1967 r. reaktywowana zostaje sekcja siatkówki mężczyzn, która pod koniec lat siedemdziesiątych
osiąga ligę okręgową. Na turnieju finałowym rozgrywanym Brzeźnicy, drużyna siatkówki zdobywa
mistrzostwo woj. rzeszowskiego. W pokonanym polu pozostały drużyny m. in. „Siarki” Tarnobrzeg,
„Pogoni” Leżajsk, LZS Sonina i „Stali” Sanok. W drużynie występowali: Cetnarski, Strzałka,
Kucharski, Grabowski, Wawrzkowicz, Przybycień i Rusin.
Wznawia funkcjonowanie sekcja bokserska, która nie bierze jednak udziału w rozgrywkach
związkowych. Przekazana zostaje do istniejącego zespołu bokserskiego „Wisłoki” Dębica.
Z początkiem lat siedemdziesiątych drużyna piłkarska wzmocniona zostaje zawodnikami z Paszczyny.
Rozgrywa mecze w klasie „B” z drużynami Zaczernia, Bratkowic, Słociny, Przybyszówki, Rudnej
Wielkiej oraz Czarnej Tarnowskiej. W składzie zespołu występowali: Z. Węgrzyn, St. Sala, St. Skóra,
S. Mikoda, St. Rogowski, W. Wolak. K. Wolak, L. Zieliński, E. Różak, J. Piecuch, Wójcik, K. Osora,
A. Czerwiec, K. Kubik, St. Kania, Piłat, W. Kozioł, Z. Franczak, K. Salwa, P. Sirek, St. Przetacznik i
St. Pacocha.

Drużyna z początku lat 70-tych
Klubem kieruje w tym czasie Stanisław Sala, będąc jednocześnie czynnym zawodnikiem oraz
kierownikiem drużyny juniorów. Funkcję sekretarza klubu pełni Ryszard Rogowski, kierownika
drużyny seniorów. Klub w tym czasie korzystał z dotacji Urzędu Gminy w Brzeźnicy, kierowanego
przez p. Marię Liszcz. Rozgrywane były mecze z lokalnymi rywalami o Puchar Naczelnika Gminy
Brzeźnica

Z meczu o Puchar Naczelnika Gminy w Brzeźnicy

Stanisław Sala
Drużyna juniorów rozpoczęła rozgrywki w klasie „C” w roku 1973 meczem z „Błękitnymi” Ropczyce
remisując na własnym boisku 1:1. W składzie zespołu występowali: A. Polniaszek, J. Kucharski, H.
Giełbaga, J. Pluta, M. Ciesielski, Bieniasz, R. Siwiec, K. Żurek, St. Pietrzyk, W. Kozioł, B. Magryta
oraz K. Osora, A. Kocoł, S. Tyksiński i St. Litak. Kolejno awansując , osiąga szczebel rogrywek ligi
wojewódzkiej, jako jedyna drużyna spośród LZS-ów w woj. rzeszowkim. Rozgrywała mecze z
druzynam: „Stali” Mielec, „Resovii” Rzeszów, „Stali” Rzeszów, „Unii” Nowa Sarzyna, „Siarki”
Tarnobrzeg, JKS Jarosław, „Stali” Sanok, „Czuwaju” Przemyśl i innych. Podstawowy skład w tym
czasie tworzyli: K. Kania, K. Giełbaga, H. Giełbaga, M. Ciesielski, J. Kucharski, M. Wolak, Pondo,
G. Grabowski, St. Pietrzyk, B. Magryta, A. Kocoł, Z. Fornek, Mazur, B. Różak i inni.
Od 1977 r. zgodnie z nowym podziałem administracyjnym klub podlega OZPN w Tarnowie. Drużyny
piłkarskie rozgrywają mecze między nowymi zespołami. Drużyna seniorów w klasie „B” spotyka się z
„Błękitnymi” Krzyż, Lisią Górą, Dąbrową Tarnowską i Łegiem Tarnów. Drużyna juniorów
przydzielona zostaje do najwyższej klasy rozgrywek, tzw. Klasy wydzielonej. Jako jedyna drużyna z
klubu wiejskiego, reprezentująca Zrzeszenie LZS w Tarnowie, rozgrywa mecze z takimi zespołami
jak: „Unia” Tarnów, „Wisłoka” Dębica, „Tarnovia”, „Błękitni”, „Metal” Tarnów, czy BKS Bochnia.
W skład nowej Rady Wojewódzkiej LZS w Tarnowie zostaje wybrany prezes klubu Stanisław Sala. Z
jego inicjatywy rozpoczęto generalny remont stadionu z renowacją płyty boiskowej, nowego
ogrodzenia, trybuny widokowej, boiska asfaltowego i kręgu tanecznego.
W 1977 r. na obiektach klubowych zorganizowano I Brzeźnicki Jarmark Kulturalno-Sportowy z
udziałem drużyn LZS Podgrodzie, LZS Paszczyna, LZS Zawada, LZS POM Dębica, LZS Męciszów,
LZS Pustynia, Ognisko TKKF Dębica i JW Dębica. Impreza obejmowała mecze piłkarskie, siatkówki,
przeciągania liny i podnoszenia ciężarka. Goszczono łuczników z I ligowej „Dąbrovii” Dąbrowa
Tarnowska, motocrossowców i skoczków spadochronowych z Aeroklubu Mieleckiego.
W marcu 1978 r. zespół LZS Brzeźnica zajmuje II miejsce w Turnieju Drużyn Niezrzeszonych
organizowanym przez POM Dębica. Drużyna juniorów w 1978 r. pokonuje w trudnych warunkach
atmosferycznych w Tarnowie renomowany zespół „Unii” 1:0. Zwycięską bramkę zdobywa Jan
Matera.

Na wiosnę 1979 r. Walne Zgromadzenie członków LZS jenogłośnie powierzyło funkcję prezesa LZS
Brzeźnica Ryszardowi Rogowskiemu.

Ryszard Rogowski
W 1980 r. drużyna seniorów w piłce nożnej zdobywa Puchar Dyrektora Naczelnego Kombinatu
Rolno-Spożywczego „Igloopol” w Dębicy i nagrodę w wysokości 20 tyś zł. Puchar osobiście wręcza
prezes PZPN Edward Brzostowski.
Jednocześnie drużyna seniorów zajmuje I miejsce w klasie „B” i awansuje do klasy „A”. LZS
Brzeźnica za zajęcie I miejsca Fair Play zostaje wyróżniony pucharem OZPN w Tarnowie. Autorami
awansu byli: L. Kania, T. Kania, J. Matera, B. Mazur, M. Drzał, J. Kalita, B. Różak, A. Tyksiński, B.
Magryta, St. Pietrzyk, Z. Wojtaszek, H. Giełbaga, Z. Jezuit, W. Dumanowski, W. Karaś, J. Rogowski,
P. Kubik, A. Rachwał, S. Szymaszek, A. Dybowski, Z. Świstak, A. Litak i W. Surman. Transport na
mecze zapewniał bezpłatnie „Transbud” Dębica, z kierowcą Stanisławem Różakiem, sympatykiem
klubu i drużyny.

Drużyna z początku lat 80-tych

W 1983 r. w 35-lecie istnienia klubu drużyna seniorów uzyskuje historyczny awans do klasy
okręgowej. Zaszczytu tego dostąpiła drużyna oparta na własnych wychowankach w składzie:
L. Kania, T. Kania, J. Matera, W. Karaś, Z. Jezuit, H. Giełbaga, B. Magryta, P. Kubik, St.
Pietrzyk, M. Kosiek, A. Szczygieł, J. Gaweł i B. Mazur.
Inauguracja gry w lidze okręgowej miała miejsce w Brzeźnicy podczas meczu z „Dunajcem”
Zakliczyn zakończonym remisem 0:0, w obecności około 2,5 tysiąca kibiców. Swoją
obecnością zaszczycili zawody: pierwszy przewodniczący LZS Brzeźnica Eugeniusz
Kapustka, naczelnik Gminy Dębica Stanisław Rokosz, sekretarz OZPN Tarnów Jan Krzywda
i prezes obserwatorów OZPN p. Michalak. Wśród gości obecni byli również weterani sportu
w Brzeźnicy w osobach: Ludwik Kania, Władysław Grabowski, Ryszard Micek, Stanisław
Muszyński, Stanisław Uczeń, Stanisław Stachowicz i inni. Zasłużeni sportowcy i działacze
zostali uhonorowani odznaczeniami zrzeszeniowymi.
Na jesieni 1983 r. klub przejmuje nieodpłatnie autobus od WUCH Dębica, który po remoncie
wykonanym we własnym zakresie, służy do przewozu zawodników na mecze mistrzowskie.
Miejscem postoju był garaż wybudowany na posesji Wacława Sulisza, który wniósł
niezależnie od środków finansowych klubu, własny wkład finansowy i rzeczowy.
Zatrudniony został instruktor piłki nożnej Bolesław Szczerbiński. Drużyna została
wzmocniona zawodnikami z innych sąsiednich klubów tj. St. Lis z WZD Przyborów, M.
Wójcik z „Wisłoki” Dębica i J. Tragarz z „Baszty” Zawada. Zespół opuścili: W. Karaś, T.
Kania, P. Kubik, J. Kalita i A. Szczygieł, którzy zostali powołani do wojska.
Na wiosnę 1984 r. zespół wzmocniony zostaje wychowankami, występującymi dotychczas w
tzw. Lidze wydzielonej juniorów jak: J. Jezuit, M. Różak. A. Litak i W. Ciesielski. Do
rozgrywek zgłoszono trampkarzy z uwagi na duże zaangażowanie i zapał na treningach.
Ważnym wydarzeniem był rozegrany mecz o Puchar Polski z „Wisłoką” Dębica, zakończony
jednak zwycięstwem wyżej notowanych rywali w stosunku 2:1.
Z uwagi na powołanie do służby wojskowej w 1984 r. z zespołu odchodzą: L. Kania, M.
Kosiek i M. Grabowski a z innych powodów St. Lis i J. Tragarz. Zespół wzmacnia były
bramkarz „Chemika” Pustków M. Buch. Osłabiona drużyna wiosną 1984 r. spada do klasy
„A”. Uczestniczy w rozgrywkach wojewódzkiej Spartakiady LZS, lecz z przyczyn
technicznych nie została dopuszczona do rozgrywek finałowych w Borzęcinie. Wzmocniony
powrotami zawodników z wojska zespół w 1988 r. awansuje do wydzielonej rejonowej ligi
tarnowskiej.
W sezonie 1988/89 zespół złożony w większości z wychowanków LZS Brzeźnica awansuje
ponownie do ligi okręgowej. Skład drużyny tworzyli: M. Buch, H. Giełbaga, W. Karaś, J.
Ździebło, T. Kania, Z. Wojtaszek, J. Gaweł, P. Kubik, A. Szczygieł, M. Kosiek, E.
Torczyński, Zb. Jezuit, M. Różak, J. Bielański i A. Sędłak. Wraz z awansem część
zawodników kończy czynną karierę piłkarską. W trakcie rozgrywek następuje zmiana prezesa
klubu. W miejsce Ryszarda Rogowskiego wybrany zostaje Eryk Torczyński. Po rozegraniu I
rundy w klasie okręgowej, z braku funduszy i niepełnego stanu kadrowego w II rundzie
decyzją prezesa E. Torczyńskiego drużyna zostaje wycofana z dalszych rozgrywek. W
sezonie 1990/91 uczestniczy w rozgrywkach „A” klasy, spadając następnie do klasy „B”, by
po roku powrócić ponownie do klasy „A”

Eryk Torczyński
W dniu 16 grudnia 1994 r. na zebraniu odbytym w Brzeźnicy wybrano Komitet Założycielski
Stowarzyszenia p.n. LKS „Chemal” Brzeźnica w składzie: Jerzy Pater, Lech Żurek, Jan Strzelczyk i
Eryk Torczyński. Uchwalono Statut. Na wniosek komitetu z dnia 3 stycznia 1995 r. Urząd
Wojewodzki w Tarnowie dezycją z dnia 16 lutego 1995 r. Postanowił wpisać do rejestru
stowarzyszenia pod nazwą Ludowy Klub Sportowy „Chemal” w Brzeźnicy i zatwierdził uchwalony
wcześniej statut. Sponsoring nad klubem obejmuje Fabryka Farb i Lakierów „Chemal” w Brzeźnicy.
Prezesurę nad klubem obejmuje Jerzy Pater, dotychczasowo wpierający go finansowo i w zakresie
sprzętu. W tym czasie przy dużym poparciu Dyrektora Naczelnego „Chemalu” Kazimierza Mikruta,
stadion poddano generalnemu remontowi, z modernizacją ogrodzenia i trybun. Klub zatrudnił jako
trenera drużyny piłkarskiej Bronisława Błaszkiewicza.
Po dwóch sezonach drużyna uzyskuje awans do klasy okręgowej. Autorami tego sukcesu byli
następujący zawodnicy: R.Pasiecznik, W.Szewc, E. Torczyński, K. Mysiak, J. Wójcik, D. Fryz, G.
Persak, P. Dutkiewicz, K. Fis, W. Różak, M. Pielech, J. Wojko i M. Gawle.

Drużyna z Bronisławem Błaszkiewiczem na zgrupowaniu w Krynicy-Zdrój

Jerzy Pater
W sezonie 1993/94 drużyna dociera do finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim ulegając
„Igloopolowi” Dębica w stosunku 1:3. W sezonie 1994/95 po zwycięstwie nad „|Tamelem” Tarnów
2:1 awansuje do szczebla centralnego rozgrywek o Puchar Polski. Pod kierunkiem nowego trenera
Krzysztofa Mysiaka drużyna zwycięża z „Glinik” Gorlice 2:1. Kolejnym przeciwnikiem była I-ligowa
„Siarka” Tarnobrzeg, która pokonała w Brzeźnicy gospodarzy wynikiem 4:1. Honorowa bramkę
zdobył Jan Wójcik. Obok I drużyny występującej w lidze okręgowej, II drużyna rozgrywała mecze w
klasie „B”
Na przełomie roku 1996/97 z uwagi na przekazanie przez dotychczasowego kierownictwo części
zawodników I-go zespołu do LKS „Podkarpacie” Pustynia, drużyna przestała istnieć w strukturze
klubu, o reaktywowanej w dniu 18 października 1996 r. w nazwie LKS Brzeźnica. Prezesurę klubu
obejmuje Mirosław Różak. Drużyna piłkarska występuje w klasie „A” i jest sponsorowana przez Jana
Strzelczyka.
W skład drużyny wchodzili: Tyksiński, R.Pasiecznik, J. Wójko, M. Różak, J. Ździebło, K.Fis, M.
Kosiek, E. Torczyńki, K. Gaweł, Fotkowski i R. Żurek

Drużyna z lat 1995/96

Mirosław Różak
W roku 2000 wybrano nowe kierownictwo klubu z prezesem Andrzejem Bielatowiczem na czele.
Reaktywowana została drużyna juniorów, a następnie trampkarzy. Dzięki wsparciu finansowymi
Urzędu Gminy Dębica, kierowanemu przez Wójta p. Stanisława Rokosza oraz miejscowych
przedsiębiorców tj. Wiesław Siwiec i Firmę „KAZET” w zakresie sprzętu sportowego, możliwe jest
szkolenie młodzieży, jako naturalnego zaplecza dla I-go zespołu seniorów. Kadra zespołu w całości
opiera się na zawodnikach wywodzących się z Brzeźnicy. Drużyna seniorów od tego momentu aż do
chwili obecnej była czołowym zespołem klasy „A” zgłaszającym aspiracje do awansu do klasy
okręgowej.
W sezonie 2006/2007 drużyna pretendowała do awansu do klasy okręgowej / V liga /. Na finiszu
rozgrywek zajęła dopiero IV miejsce. Po rundzie jesiennej sezonu 2007/2008 zespół zajmował fotel
lidera, by na rundzie wiosennej, mimo braków kadrowych związanymi z kontuzjami czołowych
zawodników oraz wyjazdami zagranicznymi i przy ostrym naporze rywali już po przedostatniej
kolejce rozgrywek klasy „A” zapewnić sobie upragniony awans do V ligi. W dniu 8 czerwca 2008 r.
na własnym boisku w Brzeźnicy piłkarze pokonali zespół „Radomyślanki” Radomyśl Wielki w
stosunku 5:1.
Awans ten jest uwieńczeniem kariery piłkarskiej kilku starszych zawodników, w pełni zasługujących
na tą radosną chwile. W składzie zespołu który zapewnili awans występowali: następujący zawodnicy:
M. Łępa, R. Pasiecznik, Ł. Kucharski, W. Różak, S. Fryz, M. Bielatowicz, G. Strzałka, Ł. Kosiński, R.
Cielak, J. Kulig, W. Fis, Ł. Sala, M. Wyszyński, J. Kania, M. Pielech, M. Świątek, L. Krzystyniak, M.
Fryz, D. Jaskot, J. Jezuit, M. Dybowski, i Jacek Kulig grający trener.
Niniejsze fakty świadczy o tym że założony przez Zarząd LKS Brzeźnica ambitny cel, dotyczący
awansu do V ligi, związany z obchodami 60-lecia istnienia klubu została zrealizowany i stanowi
kontynuacje działań prekursorów masowego w Brzeźnicy z lat 40-tych XX wieku. Rozgrywane mecze
dostarczają wielu niezapomnianych chwil i emocji dla miejscowych kibiców. Również dla byłych
piłkarzy, którzy kładli podwaliny pod dzisiejszy stan sportu w Brzeźnicy i okolicy.

Andrzej Bielatowicz

Awans do V ligi 2008 r.
W roku 2008 dokonano remontu trybun i ławek rezerwowych oraz zamontowano piłko chwyty.
Pierwszy mecz o mistrzostwo V ligi podopieczni Jacka Kuliga przegrali w Nagoszynie z tamtejszym
LKS-em 2:0. Poprzedził on przygotowania do uroczystości jubileuszowych, zaplanowanych na 16
sierpnia 2008 r. W dniu tym z inicjatywy Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza i Prezesa Zarządu
Klubu LKS Brzeźnica Andrzeja Bielatowicza odbyły się obchody 60-lecia Klubu w Brzeźnicy.
Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym w Brzeźnicy w intencji byłych
sportowców i działaczy LKS Brzeźnica. Sprawowana była przez ks. Piotra Karwata, proboszcza
Parafii pw. Św. Jana, który wygłosił okolicznościową homilię. Uczestniczyli w niej współcześni
sportowcy, działacze i zaproszeni goście.
Następnie na obiektach sportowych odbyła się dalsza część uroczystości przewidziana programem.
Przewodniczył jej Sławomir Sulisz, pedagog, miejscowy działacz sportowy i społeczny. Na wstępie

powitał zaproszonych na tą uroczystość gości, sportowców, społeczników i licznie zgromadzonych
mieszkańców Brzeźnicy. Wśród nich obecny był założyciel i pierwszy przewodniczący Zarządu LZS
Brzeźnica Eugeniusz Kapustka z małżonką. W gronie pozostałych, którzy zaszczycili swoją
obecnością
byli ; ks, Piotr Karwat, posłowie Leszek Deptuła, Kazimierz Moskal i Krystyna
Skowrońska, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jan Pieniądz i Andrzej Reguła, prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń, v-ce prezes ds. Gier i Dyscypliny Podokręgu
Piłki Nożnej w Dębicy Wiesław Lada, z-ca Wójta Gminy Dębica Krzysztof Madej i radni Gminy
Dębica oraz liczni sponsorzy wspierający uroczystość i klub.
W dalszej części programu były piłkarz LZS Brzeźnica Józef Pluta przedstawił historię klubu w ujęciu
chronologicznym 60 lat jego istnienia, wskazując genezę jego założenia i założycieli. Obszernie
ukazane zostały ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia sportowe Klubu oraz rola, jaką odgrywał na
terenie lokalnego środowiska. Jednocześnie opracował obszerną monografię pt.„60 lat dziejów LKS
Brzeźnica”, wydaną przez LKS Brzeźnica. Z kolei współzałożyciel, pierwszy przewodniczący,
zawodnik i działacz Klubu Eugeniusz Kapustka w nawiązaniu do referatu historycznego potwierdził
zawarte w nim treści, gratulując organizatorom tej uroczystości za całokształt kontynuacji podjętego
60 lat wcześniej dzieła.
Okolicznościowe wystąpienie ówczesnego prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierza
Grenia wiązało się z uhonorowaniem zasłużonych działaczy i sportowców. Złotą Odznaką
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej uhonorowano Andrzeja Bielatowicza i Stanisława Rokosza.
Srebrne Odznaki Podkarpackiego ZPN otrzymali Jan Bystrek, Stanisław Kitrys,,Zbigniew Lis, Edward
Różak, Stanisław Skiba i Wacław Sulisz. Brązowe Odznaki Podkarpackiego przyznano dla Dariusza
Fryza, Tomasza Kani, Stanisława Rogowskiego, Wiesława Różaka, Wiesława Siwca i Andrzeja
Szczygła.
Jednocześnie Zarząd LKS Brzeżnica uhonorował okolicznościowymi medalami byłych i aktualnych
sportowców oraz działaczy. Zaproszeni goście, zawodnicy i lokalni działacze sportowi umieścili
okolicznościowe gwoździe na drewnianej tablicy, co ilustruje zdjęcie.

Na frontonie ścian trybuny honorowej odsłonięta została tablica pamiątkowa, nawiązująca do 60
rocznicy założenia LZS w Brzeźnicy w 1948 roku. Poświęcenia tablicy dokonał miejscowy proboszcz
ks, Piotr Karwat w asyście v-ce Wójta Krzysztofa Madeja i prezesa Andrzeja Bielatowicza.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości rozegrany został mecz piłkarski oldboyów LKS Brzeźnica i
„Chemika” Pustków. Rywalizację wygrali zawodnicy drużyny „Chemika” Pustków. Następnie
rozegrany został mecz o mistrzostwo V ligi pomiędzy drużynami LKS Brzeźnica i Złotniczanki
Złotniki, zakończony wygraną gospodarzy 2:0. Bramki strzelili Jacek Chmiel i Jarosław Kulig.
Organizatorzy gościli delegację młodzieży węgierskiej z miejscowości Ujszasz, partnerskiego miasta
Gminy Dębica. Uroczystość zakończono zabawą taneczną na obiektach sportowych Klubu.
Drużyna piłkarska w sezonie 2008/09 zajęła 11 miejsce w tabeli, przy zdobytych 37 pkt. Równolegle
prowadzone były drużyny młodzieżowe juniorów starszych i trampkarzy młodszych. W sezonie
2009/10 z uwagi na rezygnację z gry grupy doświadczonych zawodników, drużyna zanotowała spadek
do klasy A, a w sezonie 2011/12 trenowana przez Roberta Cielaka i Rafała Pawełka do klasy B grupy
Dębica. W roku 2011 drużyna piłkarska zwyciężyła w Gminnym Turnieju Piłki Halowej o Puchar
Wójta Gminy Dębica.
W tym okresie nastąpiła zmiana Zarządu. Stanowisko prezesa Zarządu LKS objął Roman Pasiecznik,
były piłkarz, v-ce prezesa Rafał Pawełek. Do Zarządu weszli ponadto Zbigniew Żurek w randze
kierownika oraz Mateusz Jezuit i Paweł Pęcak jako członkowie.

Roman Pasiecznik

Nadmienić należy, że z uwagi na remont boiska drużyna rozgrywała mecze na boisku w Paszczynie
lub na wyjazdach w roli gospodarza.
Z kolei w 2012/13 drużyna trenowana przez Rafała Pawełka awansuje ponownie do klasy A, zajmując
3 miejsce w tabeli. Do grona szkoleniowców dołączył Wojciech Maruszak. Drużyna rozgrywała
mecze na odnowionej murawie, dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy w Dębicy. W sezonie
2014/15 drużyna prowadzona przez Eugeniusza Gruszeckiego zanotowała spadek do klasy B, w której
rozgrywała mecze pod kierunkiem Piotra Wicher, awansując w sezonie 2016/17 do klasy A, Obecnie
drużyna prowadzona jest przez trenera Konrada Jaskota. W trakcie rozgrywek 2017/2018
występowała w następującym składzie: Daniel Laska, Mateusz Jezuit, Roman Pasiecznik, Łukasz
Kosiński, Patryk Wicek, Tomasz Pęcak, Dominik Jaskot, Wojciech Pęcak, Dawid Kalita, Rafał
Pawełek, Piotr Drąg, Piotr Wicher, Kamil Pikuła, Mariusz Kędzior, Michał Konsur, Bartłomiej Różak,
Andrzej Wicher, Damian Kitrys, Panagis Galiatsatos, Tomasz Dybowski, Konrad Jaskot, Zbigniew
Żurek, Patryk Jaskot, Patryk Sikora, Wiktor Gaweł, Jakub Gaweł, Tomasz Smyka, Michał Strzałka,
Paweł Pęcak, Ernest Golec, Karol Kania, Michał Liszcz, Kamil Wołowiec, Łukasz Sala, Karol
Napora, Dariusz Puzio. Obecna drużyna zajęła 10 miejsce.

Aktualna drużyna 2018r
LKS Brzeźnica jednocześnie prowadzi drużyny młodzieżowe, trenowane przez zawodników drużyny
seniorów.
W okresie od 2008, roku Jubileuszu 60-lecia założenia LZS Brzeźnica do chwili obecnej z szerokiej
plejady zasłużonych sportowców i działaczy LKS Brzeźnica odeszli do wiecznej rezerwy;
Eugeniusz Kapustka /1922-2011/, żołnierz Batalionów Chłopskich, współzałożyciel i pierwszy Prezes
LZS Brzeźnica, zawodnik drużyny piłkarskiej, zasłużony działacz klubowy i samorządowy, uczestnik
Jubileuszu 60-lecia w 2008 r.
Ryszard Rogowski /1947-2009/, prezes LZS Brzeźnica w latach 1968-1970 i 1979-1989, aktywny
działacz sekcji piłkarskiej.
Stanisław Pietrzyk /1957-2011/, zawodnik sekcji piłkarskiej.

Stanisław Pacocha /1954-2012/, zawodnik sekcji piłkarskiej.
Wacław Sulisz /1940-2013/, zawodnik sekcji piłkarskiej LZS Brzeźnica i KS „Chemik” Pustków,
aktywny działacz klubowy.
Adam Dybowski /1952-2013/, zawodnik sekcji piłkarskiej LZS Brzeźnica, KS „Chemik” Pustków i
LKS Brzeźnica.
Stanisław Przybycień /1934-2014/, zawodnik sekcji bokserskiej i piłkarskiej, aktywny działacz
klubowy.
Andrzej Czerwiec /1954-2016/, zawodnik sekcji piłkarskiej i piłki siatkowej.
Stefan Szymaszek /1952-2017/, zawodnik sekcji piłkarskiej LZS Brzeźnica i KS „Chemik” Pustków.

POSTSTRICTUM
Opracowanie niniejsze jest syntetycznym ujęciem dziejów LKS Brzeźnica w minionym 70-leciu w
porządku chronologicznym. Na podstawie udostępnionej pierwszej kroniki klubowej, późniejszych
opracowań, istniejącej dokumentacji, lokalnej prasy, relacji byłych sportowców i działaczy oraz
materiału ikonograficznego przedstawiona została historia klubu, od założenia w 1948 r. LZS
Brzeźnica do 2018 r., roku Jubileuszu 70-lecia LKS Brzeźnica. Działalność i funkcjonowanie klubu w
minionym okresie obfitowało w wiele ważnych wydarzeń, jakie tu miały miejsce tak w okresie
wzlotów, jak i stagnacji związanej z reorganizacją lokalnego sportu. Fragmentarycznie ukazana
została współpraca okolicznych miejscowości, w czynnym budowaniu wizerunku klubu na arenach
sportowych.
Jest też formą hołdu i podziękowania dla niezliczonej rzeszy sportowców, działaczy oraz ludzi
wspierających rzeczowo i finansowo klub, którzy nie zostali wymienieni w tej publikacji. Słowa
podziękowania kierowane są do wszystkich, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do
opracowania i ukazania się tej skromnej, okolicznościowej monografii klubowej.
Całość opracowania jest dostępna na stronie internetowej klubu www.lksbrzeznica.futbolowo.pl

Opracował : mgr inż. Józef Pluta

