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Historia klubu sportowego widziana oczami 
jego współzałożyciela Krzysztofa Flisiaka 

 

W Polsce działa około 7 tysięcy klubów sportowych. Współcześnie  
fenomen wiejskich oddolnie powstałych klubów sportowych – we-
dług mojej oceny – jest zagadnieniem słabo zaznaczony w polskim 
piśmiennictwie naukowym, a jeszcze słabiej w pisarstwie popular-
nonaukowym. Sport traktuje się jako równorzędną strukturę do 
środków masowego przekazu, szkoły, Kościoła czy wojska. Ta ma-
krostruktura ma swoje odbicie w wychowaniu i edukacji młodego 
pokolenia oraz ma wpływ na jego tożsamość. W pedagogice i proce-
sie wychowawczym (edukacji szkolnej) uprawianie i rozwijanie kul-
tury fizycznej ma doniosłe znaczenie: wpływa na zdrowie fizyczne  
i psychiczne młodego człowieka, a także na kształtowanie postaw 
prospołecznych i patriotycznych. O takim klubie – inicjatywie  
oddolnej społeczności lokalnej Bogucina powstała publikacja zaty-
tułowana Historia piłką pisana autorstwa Krzysztofa Flisiaka.  

 Pan Krzysztof Flisiak, regionalista, badacz małej ojczyzny, 
jaką jest dla Niego Bogucin1, podjął się nakreślenia historii klubu 
sportowego BKS Bogucin, którego był prezesem (1993-1999). Napi-
sanie historii klubu sportowego niesie ze sobą wiele trudu, ale  
i ogromnej odpowiedzialności, żeby nie zniekształcić tego, co stało 
się podwaliną powstania i rozwoju lokalnego przedsięwzięcia.  
Niniejsza publikacja stanowi eseistyczne rozważanie o kulturze 
piłki nożnej oraz dialogu na gruncie społeczności lokalnej, w której 
powstał wspomniany klub sportowy, uczestniczył w rozgrywkach 
sportowych, a także działaniach społecznych i patriotycznych. 

 Chapeau bas przed Autorem tego przedsięwzięcia, że za cel  
obrał nie tylko napisanie historii, ale przede wszystkim przedsta-
wienie ludzi, którzy tworzyli i współtworzyli klub sportowy BKS 
Bogucin, działali i wzrastali w nim. Publikacja została napisana ze 
swadą, ładnym językiem – czyta ją się bardzo przyjemnie. 

 Praca została podzielona na siedemnaście części, w których  
Autor chronologicznie opisuje historię powstania, losy i perypetie,  

                                                           
1
 Jadwiga i Krzysztof Flisiak, Bogucin na przestrzeni wieków: 1398-2008, Lublin 2008.  
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podejmowane działania i funkcjonowanie klubu sportowego  
w latach 1993-1999. Tworząc klub sportowy, Krzysztof Flisiak 
gromadził materiały archiwalne oraz prowadził dziennik, w którym 
zapisywał bieżące wydarzenia. Przy pisaniu książki korzystał rów-
nież z informacji osób, które wraz z nim tworzyły klub. Monografia 
klubu sportowego BKS Bogucin została napisana na bazie źródeł 
archiwalnych przez Autora.  

Pragnę jednak podkreślić, że praca Krzysztofa Flisiaka w war-
stwie merytorycznej jest interesującym studium dotyczącym  
powstania klubu sportowego oraz działaczy, piłkarzy i jego sympa-
tyków. Zebrane w niej informacje ukazują determinację lokalnych 
działaczy, aby klub powstał i działał dla młodzieży i lokalnej  
społeczności. Warto takie historie utrwalać na kartach, aby przy-
czyniały się one do zachowania pamięci o ludziach, którzy podej-
mowali inicjatywy zmierzające do rozwoju społeczności lokalnych,  
a także podniesienia poziomu edukacji i wszechstronności wycho-
wania młodego pokolenia przez ukazywanie wzorów osobowych  
i postaw sportowych, jakie były i są propagowane wśród sportow-
ców. 

Publikacja została napisana poprawnym językiem, ze zrozumie-
niem stosowana jest właściwa do podjętej problematyki terminolo-
gia specjalistyczna. Autor świetnie wprowadza czytelnika w oma-
wianą problematykę, używając często języka literackiego. Ubogaco-
na została zdjęciami dokumentującymi różnorodną działalność 
klubu sportowego. 

Niniejsza publikacja jest niezwykle pożyteczna i oczekiwana 
przez lokalne środowisko zainteresowane historią klubu sportowe-
go BKS Bogucin, ale także badaczy zajmującymi się historią  
małych ojczyzn. Książka jest również doskonałym przyczynkiem 
biograficznym dotyczącym działaczy, piłkarzy i sympatyków klubu. 
Ufam, że wyzwoli pokłady wspomnień wśród działaczy i społeczno-
ści lokalnej. Być może pozwoli wzbogacić wiedzę o powstaniu i roz-
woju klubu przez zachowane pamiątki, fotografie, a może nawet 
filmy. 

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 

Katedra Biografistyki Pedagogicznej 
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Od autora 
 

 

Przemijającego życia nie da się na dłużej zatrzymać w kadrze, choć 
tak wiele jego fragmentów chciałoby się ocalić od zapomnienia. 
Jednakże wszystko, co napotykamy na swej drodze, jest ulotne - 
sylwetki bledną, słowa cichną, szczegóły stają się coraz bardziej 
szare, aż w końcu zanikają jak mgła nad wrzosowiskiem. Ludzka 
pamięć jest zawodna i przechowuje zwykle to co chcemy, 
odrzucając to co nam nie pasuje. Zapisana kartka papieru jest 
pozbawiona tych wad. 

Latem roku pańskiego 1993 miałem przeczucie, że obok mnie, 
wraz ze mną i z moim udziałem zaczyna się tworzyć coś ważnego  
i niepowtarzalnego, coś, co należy uchwycić i zachować dla potom-
nych. I nie pomyliłem się. Intuicyjnie zacząłem notować wydarze-
nia, daty, nazwiska, rzeczy ważne i te mniej istotne. Do tego doszły 
wycinki gazet, pisma urzędowe, korespondencja, fotografie.  
Powstało z tego dosyć pokaźne domowe archiwum. Dzięki niemu 
można było obecnie wiernie odtworzyć przebieg wypadków sprzed 
blisko ćwierć wieku.  

Teraz mamy rok 2017. Jesteśmy w przededniu ważnych rocznic 
lokalnych. Za rok będziemy obchodzić srebrny jubileusz założenia 
klubu sportowego BKS Bogucin. Niebawem minie 20 lat od otwar-
cia stadionu. Coraz mniej osób pamięta, że powstał on w miejscu, 
gdzie znajdował się największy z bogucińskich stawów, a jeszcze 
mniej zna okoliczności jego powstania.  

Wszystko, co dzieje się wokół nas ciągle ewoluuje. Zmieniają się 
ludzie, zmienia się otoczenie. To, co jeszcze nie tak dawno zostało 
wybudowane na potrzeby BKS dziś otrzymuje nowe przeznaczenie. 
W lokalu należącym do klubu sportowego, znajdującym się  przy 
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Szkole Podstawowej uczą się przedszkolaki, a na przyszkolnym bo-
isku do piłki nożnej budowana jest sala gimnastyczna.  

Piłkarskie życie Bogucina toczy się teraz w jednym miejscu –  na 
stadionie, będącym piękną wizytówką naszej miejscowości i jedno-
cześnie należącym do najładniejszych aren piłkarskich w regionie.  

Historia piłką pisana nie powstała po to, aby uwodzić czytelnika, 
aby go rozbawić lub doprowadzić do łez. Ona ma przypominać  
o ludziach potrafiących odnajdywać radość w tworzeniu wspólnego 
dobra oraz inicjowanych przez nich wydarzeniach. Powinna rów-
nież inspirować następców do uzupełnienia brakujących kart  
w historii bogucińskiego klubu.    

Dziękuję profesorowi Ryszardowi Skrzyniarzowi oraz Paniom 
Barbarze Cywińskiej i Joannie Wryczy-Bekier za opinie i cenne 
uwagi redakcyjne oraz tym wszystkim, którzy w różny sposób przy-
czynili się do wydania tej publikacji.  

 

Bogucin, kwiecień 2017 r. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK 
 

 
BOGUCIN 1993 

 
Na początku było niewinne granie, a to na łąkach w Pociesze, a to 
na „Urnioku” – leśnej polanie w Janowie, albo za szkołą w Moszen-
kach, a przede wszystkim na piaszczysto-gliniastym boisku przy 
szkole w Bogucinie. Piłkarską rywalizację pomiędzy wioskami  
zainicjował wielki pasjonat futbolu Jan Firlej, wtórowali mu: jego 
brat – Julian, Sławomir Gnieciak, Stanisław Gnieciak, Ryszard 
Rozwadowski, Andrzej i Dariusz Wójcikowie. Wkrótce dołączyli  
inni. Drużyna, będąca zlepkiem amatorów i piłkarzy, którzy nie 
znaleźli stałego miejsca w Zawiszy Garbów, odnosiła zwycięstwo za 
zwycięstwem.  

Coraz częściej zaczęło się mówić o potrzebie skonfrontowania sił 
w walce z silniejszym przeciwnikiem. Dopiero taka rywalizacja  
mogłaby określić prawdziwą wartość zespołu. Ktoś rzucił pomysł 
zgłoszenia drużyny do rozgrywek B Klasy2. Ale nic nie było za dar-
mo. Trzeba było skompletować stroje i buty, zakupić piłki. Te 
pierwsze obiecał sfinansować wójt gminy Garbów Zdzisław Niedba-
ła, o resztę mieliśmy zadbać sami. Okazja ku temu nadarzyła się 
wkrótce. W drugą niedzielę sierpnia 1993 roku zorganizowaliśmy 
na placu przy Szkole Podstawowej w Bogucinie II Festyn Sportowo-
Rekreacyjny. Frekwencja utwierdzała nas w przekonaniu, że istnie-
je ogromne zapotrzebowanie na tego typu imprezy. Z uzyskanych 
środków zakupiliśmy komplet butów piłkarskich i kilka piłek. Nie-
wiele tego, ale na początek wystarczyło. 

Nieco wcześniej - 25 lipca, w upalne niedzielne popołudnie,  
w cieniu strzelistych topól rosnących wokół boiska przy boguciń-
skiej szkole odbyło się zebranie organizacyjne. Udział w nim wzięli 
piłkarze, kibice, Sekretarz Gminy Garbów – Kazimierz Firlej oraz 

                                                           
2
 Rozgrywki prowadzone przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. 
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boguciński radny Tadeusz Łuczywek. W atmosferze ogólnego pod-
niecenia zapadła ostateczna decyzja o zgłoszeniu drużyny do roz-
grywek prowadzonych przez Radę Wojewódzką Ludowych Zespołów 
Sportowych. Jej tymczasowym kierownikiem wybrano Krzysztofa 
Flisiaka. Tydzień później, w wyniku głosowania, przyjęto nazwę 
klubu. Od tej chwili drużyna pod nazwą BKS Bogucin zaczęła 
wkraczać małymi krokami na wielką piłkarską mapę Polski. Otwar-
ty został nowy rozdział w dziejach naszej miejscowości. Tego dnia 
została zapisana jego pierwsza karta.  

Zespół, podbudowany niedawnym zwycięstwem w Pucharze Wój-
ta Gminy Garbów, przystąpił do rozgrywek szczebla wojewódzkiego 
Pucharu Polski. 15 sierpnia, wykazaliśmy wyższość nad A Klaso-
wym KS Kamionka, zwyciężając wyraźnie 4:2. Niestety, na następ-
nej rundzie nasza pucharowa przygoda się zakończyła. Zdecydowa-
ła o tym porażka 0:4 z doświadczonym POM-em Piotrowice, którą 
przyjęliśmy ze spokojem, traktując obydwa mecze jako przepustkę 
do bram zawodowego futbolu.  

Najważniejsze wciąż było przed nami. Na inauguracyjny mecz  
B Klasy pojechaliśmy do Abramowa w ostatnią niedzielę sierpnia. 
Naszym rywalem była drużyna tamtejszego „Michasia”. Zawody 
rozpoczęliśmy w następującym zestawieniu: Leszek Korczak  
w bramce, Sławomir Mańka, Sławomir Woliński, Tadeusz Sokołow-
ski i Andrzej Wójcik w obronie, Sławomir Włodowski, Dariusz Wój-
cik, Jan Firlej i Marek Woliński w pomocy oraz Sławomir Gnieciak  
i Grzegorz Kozłowski w ataku. Po przerwie zagrali również Cezary 
Pomorski i Wiesław Mańka. Trema, jaka towarzyszyła nam od 
pierwszego gwizdka arbitra, pękła niczym bańka mydlana wraz  
z pierwszym ligowym trafieniem. Jego autorem był Sławomir Wło-
dowski, który zachował się najprzytomniej w wielkim zamieszaniu 
pod bramką rywala. Potem trafił jeszcze „Siwy” Sławomir Gnieciak 
oraz dwukrotnie Dariusz Wójcik i cały mecz zakończył się naszym 
zasłużonym zwycięstwem 4:1.  

W następnym spotkaniu zremisowaliśmy na wyjeździe z Micho-
wem i były to jedyne punkty, jakie zgubiliśmy w całej rundzie  
jesiennej. To pozwoliło bogucińskiemu beniaminkowi przezimować  
w fotelu lidera B Klasy. Za nami plasowały się faworyzowane dru-
żyny z Karczmisk i Wilkowa.  



 

 

 

ZACZYNAMY OD ZERA 
 

 

LATO 1993 
 

Działalność stricte sportowa nie wyczerpywała listy zadań, jakich 
podejmował się wówczas BKS. Ludzie związani z klubem coraz czę-
ściej i coraz odważniej wkraczali w inne obszary życia publicznego. 

 Dwa dotychczas zorganizowane Festyny Sportowo-Rekreacyjne  
i czynności związane ze zgłoszeniem i prowadzeniem drużyny  
w rozgrywkach B Klasy zintegrowały grupę miejscowych sympaty-
ków piłki nożnej na tyle, że zaczęto poważnie myśleć o własnym 
boisku i zapleczu socjalnym.  

Naszą uwagę począł przykuwać stos marniejących bloczków be-
litowych, złożonych przed wielu laty przy budynku Szkoły Podsta-
wowej. Miały one zostać wykorzystane do budowy szatni szkolnej. 
Jednak z przyczyn ekonomicznych inwestycję tą wciąż odkładano  
i nic nie wskazywało na to, aby w najbliższej przyszłości doszło do 
jej realizacji. Materiał niszczał, a dzieci szkolne przebierały się  
w ciasnych pomieszczeniach piwnicznych, do których prowadziły 
wąskie wschody. Obok, za drzwiami znajdowała się szkolna ko-
tłownia – generator kurzu, dymu i nieprzyjemnych zapachów. 
Wspomniane bloczki, nadszarpnięte zębem czasu, zaczęły rozpadać 
się i wrastać w ziemię. Zachodziła więc uzasadniona obawa, że  
niedługo przestaną nadawać się do użycia. Wówczas, w naszych  
głowach, zrodziła się myśl, aby zadanie odkładane przez gminnych 
włodarzy zrealizować własnym sumptem i staraniem.  

Oprócz szatni chcieliśmy wybudować sanitariaty oraz dwie sale. 
Jedną – dla szkoły. Drugą – na potrzeby założonego przez nas klu-
bu sportowego. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z faktu, że 
pomysł jest szalony, ale dwa pytania nie dawały nam spokoju: jeże-
li nie teraz - to kiedy? jeśli nie my - to kto?  
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Początkowo patrzono na nas jak na wariatów, noszących głowy 
w chmurach, ale nasza determinacja była tak wielka, że nie zrażały 
nas żadne, absolutnie żadne pojawiające się już na samym począt-
ku trudności. I choć zwolenników budowy przybywało z dnia na 
dzień, to prawdziwe światełko w tunelu, zasypanym stosem różno-
rakich barier, zapalił dla nas Wójt Zdzisław Niedbała. Obdarzył nas 
kredytem zaufania i deklarując finansowe wsparcie ze strony gmi-
ny – słowa dotrzymał. Wtedy do naszej ekipy dołączył Sołtys wsi 
Bogucin – Jan Chabros. Kolektywne działania znacznie zwiększyły 
siłę naszego „rażenia”. Udało się również przekonać do naszego 
pomysłu dyrektora Szkoły Podstawowej – panią Krystynę Drozd. 
Proponowane przez nas rozwiązania budziły w niej dużą obawę, 
ponieważ zakładały one znaczne uproszczenie procedur budowla-
nych. Zdawaliśmy sobie sprawę, że cała akcja będzie obarczona 
sporym ryzykiem i może zostać w którymś momencie zablokowana 
– nawet w trakcie jej realizacji. Jednak apetyt i ambicja zdławiły 
zdrowy rozsądek. Operacja budowlana nabierała rozpędu. 

Światem zaczęła rządzić jesień. Dni przychodziły coraz chłod-
niejsze, drzewa zaczęły strzepywać pomarszczone liście. Wielkimi 
krokami zbliżała się zima. Czas gonił, a nad nami, jak kamień 
młyński u szyi, wisiała ogromna potrzeba posiadania własnego  
dachu nad głową. Mieliśmy szczere chęci i ręce gotowe do pracy, 
ale brakowało większości materiałów budowlanych. W tej sytuacji 
postanowiliśmy zrobić „inwentaryzację” ukończonych ostatnimi 
czasy inwestycji gminnych i kuć żelazo póki gorące. Zorganizowali-
śmy transport – traktor z przyczepą i jeżdżąc niczym Cyganie, od 
wioski do wioski, zbieraliśmy wszystko, co można było później  
wykorzystać podczas budowy: cegły, pustaki, papę, stolarkę, stal. 
Sporo materiałów pochodziło z własnych zasobów. Niejeden przy-
dźwigał z domu co mógł i co w danej chwili było mu zbędne. Nawet 
drut zbrojeniowy na ławy fundamentowe i „wieniec” przywleczono 
od jednego z członków klubu. Później miał być mu odkupiony, ale 
nigdy do tego nie doszło.  

Do naszej akcji włączyły się Panie z Rady Rodziców i Koła  
Gospodyń Wiejskich organizując publiczną zbiórkę pieniędzy na 
potrzeby budowy. Trzeba przyznać, że mieszkańcy Bogucina stanęli 
na wysokości zadania i odpowiedzieli hojnością oraz zrozumieniem. 
Oczywiście, nie wszyscy, ale tych, którzy odmówili było niewielu. 
Podczas zbiórki, niektórzy komentowali, że środki na ten cel już 
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kiedyś zbierano. Wyjaśnialiśmy, że owszem, były zbieran
cone na specjalne konto bankowe, ale zgromadzone fundusze 
pożarła szalejąca w tamtym czasie inflacja, a z tego co na chwilę 
obecną zostało, moglibyśmy zakupić jedynie gwoździe. 
zanim zakasaliśmy rękawy do pracy, „wpadliśmy” jeszcze któregoś 
wieczoru na posiedzenie Zarząd
fundusze. Zarząd nie odmówił, ale ostateczną decyzję o wielkości 
przyznanej pomocy uzależnił od naszego dalszego zaangażowania 
i postępów na budowie. Inaczej mówiąc: im więcej i szybciej zrob
my, tym więcej zyskamy. Takie stanowisko było dla nas dodatkową 
motywacją do energiczniejszych działań.

Teraz trzeba było przejść od słów do czynów
plany mogły zacząć przemieniać 

 

Rok 1973. Widok na szosę Warszawa 
lewej największy z bogucińskich sta
zmienił swoją funkcję. Jak widać na zdjęciu, wody było tyle, że ro
pędzając się z drogi można było wskoczyć wprost do stawu.
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kiedyś zbierano. Wyjaśnialiśmy, że owszem, były zbierane i wpła-
cone na specjalne konto bankowe, ale zgromadzone fundusze 
pożarła szalejąca w tamtym czasie inflacja, a z tego co na chwilę 
obecną zostało, moglibyśmy zakupić jedynie gwoździe. Dlatego, 
zanim zakasaliśmy rękawy do pracy, „wpadliśmy” jeszcze któregoś 
wieczoru na posiedzenie Zarządu Gminy, by poprosić o dodatkowe 
undusze. Zarząd nie odmówił, ale ostateczną decyzję o wielkości 
przyznanej pomocy uzależnił od naszego dalszego zaangażowania 
i postępów na budowie. Inaczej mówiąc: im więcej i szybciej zrobi-
my, tym więcej zyskamy. Takie stanowisko było dla nas dodatkową 
motywacją do energiczniejszych działań.  

przejść od słów do czynów, by nasze ambitne 
przemieniać się w rzeczywistość.  

 

Widok na szosę Warszawa – Lublin. W zagłębieniu po 
większy z bogucińskich stawów, który w niedługim czasie 

Jak widać na zdjęciu, wody było tyle, że roz-
pędzając się z drogi można było wskoczyć wprost do stawu. 
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cone na specjalne konto bankowe, ale zgromadzone fundusze  
pożarła szalejąca w tamtym czasie inflacja, a z tego co na chwilę 

Dlatego, 
zanim zakasaliśmy rękawy do pracy, „wpadliśmy” jeszcze któregoś 

Gminy, by poprosić o dodatkowe 
undusze. Zarząd nie odmówił, ale ostateczną decyzję o wielkości 
przyznanej pomocy uzależnił od naszego dalszego zaangażowania  
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my, tym więcej zyskamy. Takie stanowisko było dla nas dodatkową 

nasze ambitne 

 

W zagłębieniu po 
wów, który w niedługim czasie 

z-



 

 
 

 

PODAJ CEGŁĘ… 
 

 

JESIEŃ 1993 
 

Prace budowlane rozpoczęliśmy w sobotę 23 października 1993 
roku od kopania fundamentów pod przyszły obiekt. Po niedzieli 
zostały wylane fundamenty. Wykorzystaliśmy do tego betoniarkę 
wypożyczoną od  Andrzeja Łuczywka. Druga, mniejsza, którą poży-
czył nam Jerzy Szlachetka, przydała się parę dni później do mie-
szania zaprawy murarskiej. Na następne zadanie trzeba było  
zorganizować pokaźną ekipę murarzy i pomocników, jako że łączna 
powierzchnia zabudowy wynosiła powyżej 100 metrów kwadrato-
wych, czyli więcej niż przeciętnego parterowego budynku mieszkal-
nego. 

 Pomimo pojawiających się tu i ówdzie ustnych deklaracji, 
ochotników do pracy wciąż było za mało. Jeszcze mniej pozostawa-
ło czasu, aby zdążyć przed zapowiadanymi przymrozkami. Zdawali-
śmy sobie sprawę, że przy użyciu sił własnych, i tych dotychczas 
zadeklarowanych, na pewnych odcinkach budowy możemy nie po-
dołać zadaniu. A przypomnijmy: zaplanowane zostały dwie szatnie 
szkolne, dwa sanitariaty oraz dwie sporych rozmiarów sale - jedna 
dla szkoły, druga dla klubu sportowego. Wychodząc naprzeciw ist-
niejącym potrzebom postanowiliśmy z sołtysem wyruszyć w dniu 
rozpoczęcia budowy na wiejski  rekonesans. W wyniku przeprowa-
dzonej „łapanki” przywieźliśmy na budowę pokaźną grupę robotni-
ków. Niektórych, jak np. Bronisława Gąsika, przywieźliśmy na plac 
budowy bezpośrednio z tzw. obrządku. Pomimo pełnej spontanicz-
ności udało nam się w pełni zapanować nad harmonogramem  
robót. Obyło się bez zbędnych przestojów, mimo że tempo prac  
budowlanych przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Przez 
cały czas trzeba było dostarczać brakujące elementy: stemple, 
ościeżnice, szalunki itp. Koło południa sołtys przywiózł swym  
autokarem członków odbywającego się w tym dniu Zarządu Gminy 
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(to taka dawna „mini’ Rada Gminy), aby pochwalić się dotychcza-
sowymi efektami prac. Mina gminnych rajców, po tym co zobaczyli 
na miejscu, mówiła sama za siebie. Zanim się z nami pożegnali, 
otrzymaliśmy zapewnienie od wójta, że gmina udzieli nam dalszej 
pomocy.  

Kiedy w południe do ekipy murarzy (Bronisław Gąsik, Stanisław 
Gnieciak, Marian Kozieł, Kazimierz Pietrak, Marian Serewa, Jan 
Stachyra i Józef Woliński) dołączyli bracia Roman i Henryk Mar-
kiewiczowie ledwie nadążaliśmy z ich obsługiwaniem. Ściany po-
częły rosnąć jak dobrze wyrobione drożdżowe ciasto, nadając coraz 
wyraźniejszy kształt przyszłemu budynkowi. Gdy księżyc zaczął 
wspinać się na chłodne jesienne niebo musieliśmy przygotować 
prowizoryczne oświetlenie placu budowy, ponieważ nikt nie myślał 
o przerywaniu roboty. Zaczęto przewidywać, że ze wszystkim zdą-
żymy jeszcze przed północą. Niektórzy, cytując sprawozdawcę  
sportowego - Dariusza Szpakowskiego, twierdzili, że „szanse są, ale 
tylko matematyczne”. W rzeczywistości, nim zegar wybił godzinę 
21-szą, nad nowopowstałym budynkiem zawisła symboliczna „wie-
cha”, oznajmiająca zakończenie robót.  

To, co jeszcze rano wydawało się zupełną abstrakcją, teraz stało 
się faktem – kompletny układ ścian okazałego budynku powstał  
w ciągu zaledwie jednego dnia! Jeśli kiedykolwiek wcześniej odno-
towano w polskiej rzeczywistości takie zawrotne tempo i zaangażo-
wanie robotników, to chyba tylko przy odbudowie stolicy z wojen-
nych zniszczeń. Z takim przekonaniem zasiedliśmy wszyscy do  
obfitej kolacji przygotowanej przez kobiety z Rady Rodziców.  

Troska bogucińskich pań o nasze podniebienia nie była jedynie 
jednorazowym aktem poświęcenia, również później, podczas prac 
tynkarskich, czuwały one nad terminowym uzupełnianiem spala-
nych przez nas kalorii. 

Kilka dni później, przy użyciu dźwigu, zostały położone  
6-metrowe płyty stropowe. Pomiędzy nimi i po ich obrysie wylali-
śmy tzw. betonowy „wieniec” scalający konstrukcję ścian.  

Następnym krokiem było przygotowanie stolarki do pokrycia  
dachu. Względy ekonomiczne sprawiły, że za budulec postanowili-
śmy wykorzystać okazałe topole, rosnące na zachodniej granicy 
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działki szkolnej, oraz te, które oddzielały boisko od szkolnych  
i nauczycielskich ogródków. Do wycinki drzew przystąpiliśmy  
w sobotnie popołudnie 6 listopada, w dzień świętego Leonarda – 
jednego z patronów naszej parafii. Do dyspozycji mieliśmy zaledwie 
jedną piłę spalinową, która ku naszemu utrapieniu zacinała się  
i co chwilę gasła. By nadawała się do dalszego użycia, trzeba ją 
było rozkładać na części pierwsze i remontować. I tak kilkanaście 
razy z rzędu. A do ścięcia było ok. dziesięciu, pokaźnych rozmiarów 
topól. Powalanie takich kolosów wymagało niemałej wprawy  
i zręczności operatora piły – Waldemara Rozwadowskiego. No  
i wymagało czasu, a ten nieubłagalnie płynął. Kiedy światło dnia 
zgasło zupełnie, pogoda zaczęła się mocno załamywać. Wiatr coraz 
głośniej zawodził w konarach drzew. Jakby tego było mało, z nieba 
pociekły strugi chłodnego deszczu. Prawdziwa dramaturgia nastała 
wtedy, gdy w blasku ręcznych latarek przystąpiliśmy do wycinki 
ostatniego, jednocześnie najpotężniejszego z drzew, które rosło  
w pobliżu stodoły państwa Wójcików. Aby zapobiec jego obalenia 
się na sąsiadujący budynek, Sławek Wójcik wspiął się wysoko, 
przywiązując do jednej z gałęzi długą linę konopną. Do jej drugiego 
końca doczepiło się kilkunastu chłopaków, ustawionych w rzędzie 
tak, by nadać swym naciskiem właściwy kierunek upadku ścinanej 
topoli. Kiedy została przecięta ponad połowa średnicy pnia, piła 
spalinowa całkowicie odmówiła posłuszeństwa. Ktoś z miejsca  
ruszył na poszukiwanie kolejnej, ale znalezienie w owych czasach 
drugiego takiego narzędzia graniczyło z cudem. Piła przyniesiona 
przez Henryka Łuczywka również nie wytrzymała próby. Dokoń-
czenie cięcia przy użyciu piły ręcznej – potocznie zwaną „twoja-
moja” – w tych okolicznościach nie wchodziła w rachubę. Przynie-
sione latarki zaczęły stopniowo gasnąć, tak jak nadzieja, że uda się 
bezkolizyjnie dokończyć wycinkę. Ale odwrotu nie było. To, co za-
częliśmy trzeba było dokończyć, bez względu na stopień trudności. 
Grupa osiłków, jeszcze przez godzinę, szamotana porywistymi po-
dmuchami wiatru, w deszczu, chłodzie i ciemnościach, zmagała się 
z ogromnym naporem rozdygotanej topoli. Sytuacja mogła w każdej 
chwili wymknąć się spod kontroli. Niektórzy widzieli w tym wszyst-
kim palec Boży - karę za pracę w dzień odpustu parafialnego. Nie 
poddaliśmy się i pomimo przeciwności losu, wszystkie zaplanowane 
do ścięcia drzewa zostały szczęśliwie powalone. A już w najbliższy 
poniedziałek, załadowane na trzy ciągniki należące do Stanisława 
Chabrosa, Tomasza Kowalczyka i Jerzego Szlachetki, wywiezione 
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do tartaku. Jeszcze tego samego dnia, w postaci odpowiednio wy-
robionego budulca, wróciły na plac budowy.  

Na Święto Niepodległości zaplanowaliśmy tzw. „okorowywanie”, 
ale nasze zamiary zweryfikowała nieco pogoda. Słupek rtęci poka-
zał nad ranem minus 15 stopni, więc o pracy pod gołym niebem 
nie było mowy. Ale o jej odłożeniu też. W tej sytuacji musieliśmy 
ciężkie, kilkumetrowej długości bale przetransportować na szkolny 
hol, który wkrótce przemienił się w stolarnię. W tym czasie delega-
cja naszych piłkarzy udała się na mszę świętą i obsługę kościelno-
gminnych uroczystości niepodległościowych. Po złożeniu wieńca na 
jastkowskim grobie Legionistów wrócili, i tak jak stali zabrali się do 
pracy. Wieczorem musieliśmy opróżnić i uprzątnąć hol, aby na-
stępnego dnia szkoła mogła przyjąć pod swój dach uczniów. 

13 listopada (znów w sobotę) zabraliśmy się za wykonanie więź-
by dachowej. Zaczęliśmy od wycinania drewnianych krokwi przy 
użyciu piły, zwanej „krajzegą”. Pracami dowodził Jerzy Strąk – 
główny wykonawca i koordynator robót ciesielsko-dekarskich, przy 
obsłudze piły pomagał mu Sławomir Reszka. Koło południa gotowe 
i przycięte na odpowiednie wymiary krokwie wciągnęliśmy na górę, 
a następnie zmontowaliśmy z nich konstrukcję dachową. Plan zo-
stał wykonany, ale nikogo z nas nie kusiła perspektywa spędzenia 
reszty dnia (a raczej wieczoru) w ciepłej atmosferze domowego 
ogniska. Po krótkiej naradzie zapadła decyzja: pracujemy dalej.  

Czerwone słońce kryło się za horyzontem, kiedy przystępowali-
śmy do przykrycia dachu. Nie zwracaliśmy uwagi na chłód. Tylko 
dłonie trzeba było chronić rękawicami, aby palce nie przymarzały 
do stalowej trapezowej blachy. Skończyliśmy po północy. Przemar-
znięci, ale nieopisanie szczęśliwi. Nad ranem nowy dach przykryła 
kilkucentymetrowa warstwa śnieżnobiałego puchu. 

Utrzymujący się siarczysty mróz wymusił konieczność dogrze-
wania wybudowanych pomieszczeń tzw. koksownikami, czyli meta-
lowymi koszami wypełnionymi rozżarzonym węglem. Trzeba było 
przez parę dni i nocy  czuwać, aby one nie wygasły. Dyżurowaliśmy 
na przemian. Zabiegi te powstrzymywały degradację „wieńca”  
i betonu wypełniającego szczeliny pomiędzy ułożonymi przed tygo-
dniem płytami stropowymi. Ubocznym skutkiem tej operacji okaza-
ło się zasmolenie stropów, które wkrótce przybrały kolor czarnego 
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atramentu. Zemściło się to kilkanaście dni później podczas tynko-
wania pomieszczeń. A przebieg zdarzenia był następujący. Zrobili-
śmy przerwę na przedwieczorny posiłek, podczas której, z pomiesz-
czenia obok dobiegł nas dziwny huk. Kiedy pobiegliśmy zobaczyć, 
co się stało, naszym oczom ukazał się niesamowity widok: kilku-
metrowa cementowo-wapienna warstwa sufitu, ułożona przed prze-
rwą, runęła na posadzkę. Obraz nędzy i rozpaczy. Wszystko trzeba 
było posprzątać i zaczynać od początku.  

Pozostałe roboty przebiegały zgodnie z planem. Spotykaliśmy się 
codziennie, zwykle po pracy, aby popołudniami i wieczorami, a nie-
rzadko całymi nocami wykonywać przeróżne prace budowlane.  
I tak upływały kolejne dni, tygodnie, miesiące… Czas płynął, ale 
satysfakcja pozostała, ponieważ wszystkie roboty (oprócz instalacji 
centralnego ogrzewania – tu wyręczyła nas gminna grupa remon-
towa) zostały przeprowadzone w czynie społecznym! Nie wydaliśmy 
jednego grosza na obcych wykonawców.  Byliśmy zatem projektan-
tami, murarzami, tynkarzami, stolarzami, dekarzami, elektrykami, 
hydraulikami, ślusarzami, spawaczami, malarzami, dekoratorami 
wnętrz i Bóg wie, kim jeszcze. Tym większa zapanowała w nas ra-
dość, kiedy w ostatnią noc roku pańskiego 1993 mogliśmy spotkać 
się na ogólnym balu sylwestrowym w jednej z nowowybudowanych 
sal – tej przeznaczonej dla szkoły. Jedynym dyskomfortem był uno-
szący się spod nóg tancerzy siwy kurz z jeszcze świeżych posadzek. 
Ale i na to znalazł się sposób, polegał on na okresowym polewaniu 
wodą ścierającej się powierzchni. W najmniejszym stopniu nie  
zepsuło to jednak szampańskiego nastroju bawiących się tu gości. 

Nasze upragnione pomieszczenie dla klubu musiało jeszcze  
trochę poczekać. Tak samo jak szkolne szatnie i sanitariaty, gdzie 
trzeba było doprowadzić wodę, rozprowadzić kanalizację i połączyć 
ją z istniejącym, ale dość odległym szambem oraz wykonać i umo-
cować wieszaki na dziecięce ubrania. Roboty wykończeniowe  
i kosmetyczne pochłaniały dużo czasu. W sali przeznaczonej dla 
klubu wkomponowaliśmy w lastrykową podłogę metalowy herb 
BKS (zaprojektowany i wykonany przez Sławka Wójcika), aby po 
wsze czasy przypominał o głównych budowniczych tego obiektu.  

Przy okazji oświetliliśmy również rozległy plac przy tylnym  
wejściu do budynku za pomocą oprawy sodowej zawieszonej na 
kilkumetrowym maszcie, który został osadzony na betonowym 



 Krzysztof Flisiak                                                     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

fundamencie. Oficjalne uroczyste otwarcie budynku 
wójta, dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców dzieci szkolnych 
stąpiło 23 lutego – równo w cztery miesiące od rozpoczęcia budowy.
Tak jak wcześniej, na wysokości zadania stanęły 
dziców, okraszając okolicznościowe
i przekąskami.  

W tym miejscu warto jeszcze raz, choćby słowem, wspomnieć 
o budowniczych z tamtego okresu. Przewinęło się ich wielu. Byli 
wśród nich ludzie związani z lokalny
cy Bogucina. Nie sposób wyliczyć tu każdego, ale oprócz już wcz
śniej wymienionych warto wspomnieć choćby o Janku Firleju
Wiesławie Smolaku, Jerzym Szlachetce
skim, Józefie Winiarczyku
żelazną ekipę, która przez cały czas dźwigała na własnych rami
nach ciężar budowy tworzyli: Mieczysław Abramek
Flisiak, Sławomir Gnieciak
oraz bracia Andrzej, Dariusz
rolę odegrał również sołtys Jan Chabros

Sołtys Jan Chabros zdaje relację wójtowi Zdzisławowi Niedbale 
z postępów na 
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Oficjalne uroczyste otwarcie budynku z udziałem 
wójta, dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców dzieci szkolnych na-

równo w cztery miesiące od rozpoczęcia budowy.
okości zadania stanęły panie z Rady Ro-

okolicznościowe przyjęcie smakowitymi daniami 

W tym miejscu warto jeszcze raz, choćby słowem, wspomnieć 
o budowniczych z tamtego okresu. Przewinęło się ich wielu. Byli 
wśród nich ludzie związani z lokalnym sportem, i zwykli mieszkań-
cy Bogucina. Nie sposób wyliczyć tu każdego, ale oprócz już wcze-
śniej wymienionych warto wspomnieć choćby o Janku Firleju

Jerzym Szlachetce, Ryszardzie Rozwadow-
, Józefie Winiarczyku i Sławomirze Włodowskim. Natomiast 

żelazną ekipę, która przez cały czas dźwigała na własnych ramio-
nach ciężar budowy tworzyli: Mieczysław Abramek, Krzysztof 

, Sławomir Gnieciak, Stanisław Gnieciak, Piotr Kowalczyk
, Dariusz i Sławomir Wójcikowie. Niebagatelną 

rolę odegrał również sołtys Jan Chabros. 

zdaje relację wójtowi Zdzisławowi Niedbale  
z postępów na budowie sal i szatni. 
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z udziałem 
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równo w cztery miesiące od rozpoczęcia budowy. 
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daniami  

W tym miejscu warto jeszcze raz, choćby słowem, wspomnieć  
o budowniczych z tamtego okresu. Przewinęło się ich wielu. Byli 
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Luty 1994. Andrzej 
z szampanami przygotowanymi 
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 i Sławomir Wójcikowie  
z szampanami przygotowanymi na otwarcie lokalu BKS.  

 



 

 

 

APETYT ROŚNIE W MIARĘ JEDZENIA 
 

 

WIOSNA 1994 
 

Kolejny rok rozpoczął się dla nas znakomicie. Posiadaliśmy własny 
wymarzony lokal, a niedawna harówka na budowie i jej efekty 
sprawiły, że staliśmy się mocniejsi mentalnie i bardziej zżyci. Na 
horyzoncie rysował się pierwszy awans w zawodowym futbolu. Cze-
go zatem chcieć było więcej? No cóż, nie od dziś wiadomo, że apetyt 
rośnie w miarę jedzenia. Tak było i w tym przypadku. Przede 
wszystkim brakowało nam własnego boiska. To, z którego korzy-
staliśmy, znajdujące się obok bogucińskiej szkoły, bardziej przy-
pominało plac zabaw, niż prawdziwe miejsce do gry w piłkę. Nie-
wielkie wymiary, koślawe bramki, poorana głębokimi bruzdami 
gliniana i łysa nawierzchnia oraz wszędobylskie błoto lub kurz nie 
wyglądały zachęcająco. Mimo to, przez większość roku ganiały tu 
za piłką gromady dzieci i młodzieży. Do tej pory to wystarczało,  
teraz potrzeby stawały się większe. 

Brak boiska był dla nas wtedy kluczowym problemem. Mieliśmy 
co prawda kilka pomysłów jak go rozwiązać, ale wciąż brakowało 
konkretów. Początkowo planowaliśmy wykupić trochę gruntów 
przyległych do boiska szkolnego, aby go powiększyć do wymaga-
nych przepisami wymiarów albo wykupić pole od któregoś z miesz-
kańców wsi. Pierwszy z pomysłów spalił na panewce wskutek  
protestów jednego ze szkolnych sąsiadów. Drugi zaś został zastą-
piony innym. Traf chciał, że Janek Firlej, zupełnie przypadkowo, 
natknął się w którejś z lokalnych gazet na informację, że Agencja 
Własności Rolnej wystawia do licytacji obszar po nieistniejącym już 
stawie rybackim w Bogucinie. Pomimo, że nikt z nas nie wiedział, 
w jaki sposób, i przy użyciu jakich środków można by go przysto-
sować na cele sportowe, to wszyscy czuliśmy głęboko w sercach, że 
jest to miejsce, o które trzeba będzie wkrótce mocno powojować. 
Niecka po stawie i znajdujące się obok naturalne podwyższenia 
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terenu nadawały się według naszych ocen wręcz idealnie do 
wkomponowania w tą przestrzeń obiektu sportowego. Nie zrażał 
nas ponury widok grzęzawisk, stert zwożonych z całej okolicy róż-
nego rodzaju śmieci, ani ogrom czekającej nas pracy. Oczyma wy-
obraźni wybiegaliśmy już na zieloną i gładką jak aksamit murawę 
boiska.  

By zbadać możliwości pozyskania stawu udałem się w styczniu 
do wspomnianej agencji. Już na miejscu dokonałem sensacyjnego 
odkrycia. Okazało się bowiem, że sporą część załogi, łącznie z pre-
zesem i jego zastępcą, stanowią moi dawni znajomi. To byli ludzie, 
z którymi przez wiele lat pracowałem w Lubelskim Urzędzie Woje-
wódzkim. Kiedy po przywitaniu i dłuższej rozmowie oraz wyjawie-
niu celu mojej wizyty, na twarzy szefa pojawił się uśmiech, poczu-
łem, że sprawy idą w dobrym kierunku. Dostałem zapewnienie, że  
z ich strony otrzymam wszelką pomoc i wsparcie w załatwieniu 
części spraw urzędowych. Ale to był koniec dobrych wiadomości. 
Mój dobry humor zgasiła piętrząca się lista warunków, jakie nale-
żało spełnić, aby nasze marzenia mogły się ziścić. I tu dopiero za-
częły się schody: dziesiątki opinii, uzgodnień, projektów, uchwał  
i pozwoleń. Masakra. W sumie wymagana była zgoda i pozytywna 
opinia prawie 10 instytucji. Przyjąłem to jako jasny, stanowczy 
przekaz, że wszystkie procedury będą odbywać się z pełnym za-
chowaniem obowiązujących agencję przepisów, i w granicach ogól-
nie obowiązującego prawa. Żadnego załatwiania „na skróty” nie 
będzie! Ręce mi opadły, kiedy uświadomiłem sobie, że przyjdzie mi 
przekopywać się przez bezduszną machinę urzędniczych absurdów. 
Perspektywa powstania boiska na stawie – jeszcze przed chwilą tak 
bliska - nagle stała się bardzo odległa. Otrząsnąłem się jednak. 
Pierwszy krok został zrobiony. Teraz należało zwołać naradę. Gdy 
przybliżyłem kolegom z klubu kulisy moich rozmów, euforii nie by-
ło. Nadzieja przeplatała się z niepewnością i od razu pojawiły się 
propozycje, aby szukać alternatywnych rozwiązań. 

Tymczasem trwały dalsze prace przy wyposażaniu naszego  
klubowego ”apartamentu”. Zamontowaliśmy drewniane tablice  
informacyjne pokryte zielonym płótnem, na których zostały 
umieszczone klubowe dyplomy i fotografie zawodników. Szkoła ob-
darzyła nas ławkami i krzesłami. Zainstalowany został ścienny 
wentylator nawiewno-wywiewny. Stasio Gnieciak przytaszczył 
skądś kolorowy telewizor, który wówczas nie należał do urządzeń 
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powszechnego użytku. Co więcej – był synonimem luksusu. Mie-
czysław Abramek wspólnie z miejscowym nauczycielem Ryszardem 
Kopycińskim zrobili drewniany regał na kwiaty.  Wkrótce półki  
i parapety ozdobiły wielobarwne rośliny, a na karniszach zawisły 
zasłony i śnieżnobiałe firanki. W naszym lokalu zrobiło się pięknie  
i przytulnie. 

20 stycznia 1994 r. zwołaliśmy oficjalne posiedzenie założyciel-
skie klubu sportowego BKS Bogucin. Do tej pory działał on na za-
sadach tymczasowych. Na zebraniu zatwierdziliśmy statut i doko-
naliśmy wyboru pierwszego stałego zarządu, który ukonstytuował 
się w następującym składzie: Prezes – Krzysztof Flisiak, Wiceprezes 
– Ryszard Rozwadowski, Sekretarz – Sławomir Wójcik, Skarbnik - 
Piotr Kowalczyk. Skład zarządu uzupełnili Mieczysław Abramek  
i Dariusz Wójcik jako jego członkowie. W zebraniu wzięło udział 19 
członków. Dwa miesiące później BKS Bogucin został wpisany (pod 
numerem statystycznym 180) w Urzędzie Wojewódzkim do rejestru 
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. 

Po przezimowaniu w fotelu lidera B Klasy przystąpiliśmy do  
inauguracji rundy rewanżowej sezonu 1993/94. Rozpoczęliśmy go 
od przekonywującego zwycięstwa nad Abramowem. Potem pokona-
liśmy Michów i Ułęż oraz zremisowaliśmy z Wilkowem. Nie wyszedł 
nam jedynie mecz w Karczmiskach, gdzie polegliśmy 4:0. Na ten 
wynik wpłynęła bardziej nasza nieumiejętność prowadzenia gry na 
nietypowym (prawie kwadratowym boisku), niż braki szkoleniowo-
kondycyjne. Wiosną, pod wodzą grającego trenera Marka Woliń-
skiego, straciliśmy zaledwie cztery punkty, co pozwoliło nam 
utrzymać bezpieczną przewagę nad rywalami i zasłużenie awanso-
wać do wyższej klasy rozgrywkowej. Rolę bezwzględnego egzekutora 
w naszej drużynie odgrywał wtedy Sławomir Gnieciak, który strzelił 
więcej goli niż wszyscy pozostali bogucińscy zawodnicy razem wzię-
ci. „Siwy” swoimi niekonwencjonalnymi zagraniami potrafił ośmie-
szać rywali, czym doprowadzał ich do szewskiej furii. Jego gra 
wzbudzała podziw i szacunek kibiców oraz  uwagę szkoleniowców  
z innych klubów. Pomimo różnych ofert, do końca kariery pozostał 
wierny BKS-owi. „Pięć minut”, jakie miał „Siwy”, zostało zmarno-
wane kilkanaście lat temu, kiedy z różnych przyczyn zostało odrzu-
cone zainteresowanie drugoligowej wówczas Lublinianki. Gdyby 
wtedy, jako młodzik założył prawdziwe piłkarskie „korki” może dziś 
mielibyśmy w Bogucinie piłkarza z ekstraligową przeszłością… 
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Najwięcej spotkań w obydwu rundach rozegrali: Jan Firlej, Leszek 
Korczak, Sławomir Gnieciak i Dariusz Wójcik. 

O ile do meczów ligowych rozgrywanych na boisku w Garbowie 
zdążyliśmy już przywyknąć, to zajęcia treningowe, szczególnie  
w porach wieczorowych, dawały się wszystkim mocno we znaki. 
Własne środki lokomocji posiadali tylko nieliczni i były to najczę-
ściej motocykle albo rowery. Dlatego też, szukając jakiegoś logicz-
nego wyjścia, zaproponowaliśmy dyrekcji i Radzie Rodziców  
powiększenie dotychczasowego boiska szkolnego. Rozwiązanie to 
wymagało likwidacji przyszkolnych ogródków, na których dzieci  
w ramach zajęć z biologii uprawiały grządki warzywno-kwiatowe 
pod nadzorem nauczycieli. W sąsiedztwie znajdowały się działki 
nauczycieli z tutejszego domu nauczyciela. Kiedy nasz pomysł uzy-
skał akceptację przystąpiliśmy do natychmiastowych działań.  
W ruch poszły spychacz i równiarka. Trzeba było przemieścić spore 
zwały ziemi, aby zniwelować spadek terenu i zasypać zlokalizowaną 
obok ogródków nieczynną studnię. Różnica pomiędzy skrajnymi 
punktami wynosiła ponad metr.  

Przy tej okazji dotychczasowe boisko do siatkówki zostało zastą-
pione boiskiem do piłki ręcznej. W tamtym okresie bogucińskie 
szczypiornistki, pod wodzą Ryszarda Kopcińskiego, odnosiły zna-
czące sukcesy w skali województwa lubelskiego. W kategorii szkół 
podstawowych były one przez wiele lat prawdziwą potęgą.  
W roku 1995 zdobyły wicemistrzostwo województwa, ulegając  
w finale w Kraśniku gospodyniom z SP 1. Talent niektórych  
z dziewcząt został dostrzeżony nawet przez  Waldemara Czubalę – 
II trenera przyszłych mistrzyń Polski – MKS Montex Lublin. Szcze-
gólnie blisko występów w tym zespole była leworęczna Aneta Beda. 
Zabrakło jednak ostatecznego porozumienia w tej sprawie i jej  
ponadprzeciętny talent nie doczekał się rozwinięcia. 

W maju na wyrównanym placu pojawił się Darek Wójcik  
z kultywatorem i bronami. Zakupiliśmy nasiona traw, a sztuki jej 
siania uczył nas – teoretycznie i praktycznie – boiskowy sąsiad 
Zdzisław Wójcik. Miesiąc później zostały wykonane i zamontowane 
bramki oraz siatki na obydwu boiskach. Te do piłki ręcznej wyko-
nali uczniowie miejscowej szkoły. 



 

 

 

POSPOLITE RUSZENIE 
 

JESIEŃ 1994 
 

Czwarta niedziela lipca 1994 r. to dzień, w którym na nowych  
boiskach szkolnych odbył się kolejny, trzeci już z rzędu, Festyn 
Sportowo-Rekreacyjny. W tym roku zorganizowaliśmy go wspólnie 
z sołtysem Janem Chabrosem oraz Radą Rodziców i dyrektorem 
miejscowej szkoły – panią Krystyną Drozd. Bezchmurne niebo, bo-
gaty program imprezy i dobra reklama zwabiły tłumy gości, których 
przy wejściu witała przepyszna grochówka. Pożywna zupa została 
przygotowana, według najlepszej receptury wojskowej na specjalnie 
ściągniętej na tę okazję, profesjonalnej kuchni polowej. W rolę  
kucharzy wcielili się sportowcy BKS-u dowodzeni przez Andrzeja 
Wójcika i Ryszarda Rozwadowskiego. Największą atrakcją festynu 
były pokazy nisko przelatującego samolotu z Aeroklubu Lubelskie-
go w Radawcu. Ryk maszyny, muskającej potężnymi skrzydłami 
korony pobliskich drzew, robił niezapomniane wrażenie. Jak co 
roku, tak i tym razem, sporym zaciekawieniem cieszyła się wspi-
naczka na słup. Najsprawniejszym wspinaczem został (po raz  
kolejny) Waldemar Pasternak z Bogucina. Również w następnych 
latach wspinaczkowe rywalizacje kończyły się jego sukcesem. Gru-
ba – sześciometrowej wysokości - plastikowa rura, posmarowana 
preparatami zmniejszającymi przyczepność ciała, stanowiła praw-
dziwe wyzwanie dla wielu śmiałków. Jeden z nich o mało nie przy-
płacił życiem swojej bezmyślności. Wspomniany delikwent, łamiąc 
regulamin zawodów odchylił się do tyłu, by po chwili runąć głową 
w dół z wysokości kilku metrów. Wyglądało to na tyle groźnie, że 
serca organizatorów zadrżały mocniej. Niezdyscyplinowany zu-
chwalec długo nie odzyskiwał przytomności. Na szczęście całe zaj-
ście skończyło się tylko na strachu, a wezwana karetka pogotowia 
ratunkowego mogła powrócić do swej bazy. Od tamtego zdarzenia, 
podczas kolejnych festynów każdy uczestnik tej dyscypliny był 
asekurowany specjalną liną zwieszaną ze strażackiej zwyżki.  
Imprezę kończyła zabawa taneczna, a w czasie jej trwania dokona-
no wyboru miss mokrego podkoszulka. W ocenie męskiej części 
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zgromadzonej widowni panowała zgodność, że było na co popa-
trzeć! 

Wróćmy na boisko. Realia były takie, że wyższa klasa rozgryw-
kowa, to również wyższe wydatki dla klubu. Dotychczasowy budżet 
nie zabezpieczał środków na utrzymanie drużyny w A Klasie3. Dla-
tego w trosce o dalszy byt, zmuszeni byliśmy wystąpić do Urzędu 
Gminy z wnioskiem o zwiększenie dotacji na działalność sportową. 
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w tym roku nie możemy liczyć na 
żadną podwyżkę, ale… możemy skorzystać z szansy zarobkowego 
uzupełnienia kasy klubu. O szczegółach tej oferty napiszę w dalszej 
części relacji z jesiennych wydarzeń roku 1994. 

Zanim ruszyły ligowe rozgrywki piłkarze BKS zgłosili się po raz 
drugi z rzędu do rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Garbów i, tak 
jak przed rokiem, zgarnęli główne trofeum. Już podczas tego tur-
nieju widać było, że zaczynają procentować ruchy kadrowe z ubie-
głego sezonu. Ściągnięty, za namową Janka Firleja, doświadczony 
obrońca Roman Zając (zakończył karierę w Zawiszy) pomimo 
słusznego (jak na piłkarza) wieku i mniej słusznego wzrostu wpro-
wadził spokój w szeregach defensywnych, a dziewiętnastoletni  
Tomasz Wdowiak z Piotrowic siał popłoch w szeregach naszych  
rywali, strzelając gole jak na zawołanie. Jesienią aż 14 razy zmusił 
bramkarzy drużyny przeciwnej do wyciągania piłki z siatki. 

Z A Klasą przywitaliśmy się na boisku w Niedźwiadzie. Zaapli-
kowaliśmy tam gospodarzom 3 „gały”, ale oni odpowiedzieli taką 
samą ilością trafień i spotkanie zakończyło się sprawiedliwym  
podziałem punktów. Jak na początek – całkiem nieźle. W każdym 
razie uznaliśmy ten wynik jako dobry prognostyk przed dalszymi 
występami. Nasz optymizm potwierdził następny mecz, wygrany 
różnicą czterech bramek z Czarnymi Pliszczyn.  

Wszystko „grało” do meczu czwartej kolejki. Wtedy w zespole po-
jawił się konflikt personalny, w wyniku którego nastąpiła istotna 
zmiana kadrowa: obrońca Ryszard Rozwadowski zastąpił na sta-
nowisku grającego szkoleniowca Marka Wolińskiego. Ten ostatni 
zrezygnował z dalszej gry w Bogucinie. Pierwszy sezon w tej klasie 
rozgrywkowej BKS zakończył 6 listopada przekonywującym zwycię-
stwem nad drużyną z Leszkowic. W całym sezonie rozstrzygnęliśmy 

                                                           
3
 Rozgrywki piłkarskie prowadzone przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. 
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na swoją korzyść cztery spotkania, tyleż samo razy schodziliśmy  
z boiska pokonani, a trzy mecze zakończyły się podziałem punk-
tów. Po rundzie jesiennej wylądowaliśmy w środkowych rejonach 
tabeli z identyczną różnicą punktów do lidera, co i drużyny zamy-
kającej ligową stawkę. Kilka dni później, w Narodowe Święto  
Niepodległości, zawodnicy w asyście urodziwych bogucińskich 
dziewcząt uczestniczyli we mszy świętej, po czym złożyli kwiaty na 
grobach poległych legionistów na cmentarzu wojennym w Jastko-
wie. 

Zakończyła się piłkarska jesień, ale nie skończyła się bieganina 
za niedokończonymi sprawami. Tych jak zwykle nie brakowało. 
Nasza uwaga skupiała się w głównej mierze na święcącej pustką 
kasie klubu. Nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń zaczęliśmy 
szukać sposobów na zatkanie budżetowej dziury. Taką okazję 
otwierała przed nami telefonizacja gminy Garbów. Konkretnie, 
chodziło o możliwość zarobkowego zasypywania rowów po wyko-
pach pod kable telefoniczne. Oferta dotyczyła terenu całej gminy. 
Musieliśmy działać szybko, bo chętnych do „zasypek” nie brakowa-
ło.  

Gorączkowe poszukiwania odpowiedniego sprzętu, który by się 
do tych zadań nadawał, skończyły się zakupem zdezelowanego  
peerelowskiego spychacza. Pod osłoną nocy załadowaliśmy na ni-
skopodwoziową przyczepę całą tę furę złomu i zdeponowaliśmy na 
podwórku sołtysa. Ludzie znający się na rzeczy szybko doszli do 
wniosku, że „Ewę” (tak ów sprzęt został nazwany) należy najpierw 
kompletnie „roztegocić”, a następnie krok po kroku czyścić, kon-
serwować, naprawiać, uzupełniać i składać ponownie. Rolę pierw-
szego mechanika przyjął na swe barki Ryszard Rozwadowski. To on 
decydował o tym co, jak i w jakiej kolejności należy remontować. 
Resztę „serwisu” stanowili ci sami ochotnicy, którzy wykazali się 
największym zaangażowaniem podczas niedawnej budowy sali: 
Abramek, Flisiak, Gnieciak, Kowalczyk, Wójcikowie… Te nazwiska 
przewijały się przez szereg kolejnych lat, potem dochodzili inni. 
Teraz natomiast ci pierwsi wykonywali szereg mozolnych i praco-
chłonnych czynności przy „Ewie”: śrubkę odkręcić, śrubkę dokrę-
cić, „przegwintować”, odrapać z błota, przesmarować – robota złota, 
tylko dzień za krótki. Remont nie był łatwy, wiele elementów było 
zużytych bądź skorodowanych – niektóre trzeba było dokupić,  
dorobić albo zmodernizować. Naprawa spychacza trwała ponad  
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3 tygodnie. Większość prac odbywała się „pod chmurką” – w wy-
pełnione chłodem i wilgocią listopadowe dni i wieczory. Z począt-
kiem grudnia odremontowaną i odmalowaną na niebiesko Ewę, 
„dosiadł” M. Abramek i wyruszył na podbój gminy. Początki były 
niezwykle trudne, awaria goniła awarię. Musieliśmy dokonywać 
napraw w szczerym polu albo zwozić spychacz do bazy, ale w koń-
cu udało się jakoś opanować sytuację. 

W pierwszej dekadzie grudnia rozpoczęliśmy przygotowania do 
kolejnej akcji, która również powinna zostać zapisana złotymi zgło-
skami na kartach historii naszej miejscowości. Zadanie miało pole-
gać na likwidacji byłych stawów rybackich, założonych w połowie 
XIX wieku przez hr. Jana Jezierskiego rękoma ówczesnych wło-
ścian. W przeszłości, pod okiem nadzorcy dworskiego, hodowano tu 
ryby. Po wojnie utraciły swoje dotychczasowe znaczenie i stały się 
miejscem rekreacji dla wielu mieszkańców Bogucina. W każdy 
upalny dzień lata można było tu spotkać chętnych do pływania, 
nurkowania lub beztroskiego podziwiania błękitu rozpartego mię-
dzy wodą a niebem. Wieczory i noce kusiły kłusujących wędkarzy. 
Najczęściej przebywały tu dzieci i młodzież, a w niedziele i święta 
przychodzono całymi rodzinami.  

Przestrzeń pomiędzy drogą prowadzącą do szosy warszawskiej  
a biegnącą równolegle „Aleją Lipową” wypełniały niegdyś spore roz-
lewiska dwóch stawów. W wyniku przeprowadzonych w tym rejonie 
prac melioracyjnych poziom wód gruntowych drastycznie się obni-
żył i stawy zaczęły stopniowo wysychać, pozostawiając po sobie 
liczne mokradła. W niedługim czasie obszar ten przejął funkcję 
gminnego wysypiska śmieci, gromadząc coraz to wyższe hałdy gru-
zu i odpadów komunalnych. Naszym zadaniem było zahamować 
ten proces i nieodwracalnie zmienić oblicze tego miejsca.  

Na powierzchni jednego ze stawów miało powstać pełnowymia-
rowe boisko do piłki nożnej z odpowiednim zapleczem - jak na 
Wembley. W opinii części mieszkańców wsi wydawało się to prawie 
nierealne. Jednak „prawie” robi ogromną różnicę i teraz zamierzali-
śmy to wszystkim udowodnić - szczególnie tym niedowiarkom, któ-
rzy wyciągając w naszym kierunku odwróconą dłoń parafrazowali 
stare przysłowie mówiąc: „Prędzej mi tu kaktus wyrośnie niż na 
stawie zrobicie boisko”.  
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Nie zrażając się docinkami przystąpiliśmy do pracy, zaczynając 
od likwidacji śluzy dzielącej obydwa stawy. Następnie należało 
zmienić dotychczasowy bieg rowu, który odprowadzał wody prze-
biegającego przez ten teren cieku wodnego. Zaraz na wstępie robót 
ziemnych niezwykłej przygody doświadczył Sławek Gnieciak, któ-
remu przyszło stoczyć pasjonującą walkę z piżmakiem, broniącym 
zajadle legowiska i swego potomstwa. Na szczęście, „Siwy” wyszedł 
z tej opresji bez szwanku, ale cała ta historia jeszcze długo była 
przywoływana przy okazji różnych wspomnień o budowie stadionu. 
Dziś już mało kto pamięta, że początkowo stadion był nazywany 
„Piżmakiem”. 

W dalszej kolejności podjęliśmy prace, które wymagały wsparcia 
mieszkańców całego Bogucina. Nazwaliśmy je historycznie – „po-
spolitym ruszeniem”. Bez zaangażowania rzeszy Bogucinian cała 
akcja nie miałaby szans powodzenia. Aby zlikwidować rów na tere-
nie stawu, na którym miało powstać boisko, musieliśmy zorgani-
zować duże ilości ziemi. Problem został rozwiązany w ten sposób, 
że znacznie powiększono rów na drugim ze stawów, a uzyskane  
w ten sposób masy ziemi przetransportowaliśmy na ten pierwszy. 
Czynności te mogliśmy wykonać dopiero wraz z nastaniem pierw-
szych przymrozków, w przeciwnym razie ciągniki utknęłyby  
w grząskim terenie.  

Początkowo wszystko układało się po naszej myśli – gminna ko-
parka, obsługiwana przez Ignacego Banaszka, kruszyła zmarzliny  
i kopiąc metr po metrze ładowała ziemię na przyczepy. Praca   
odbywała się bez przestojów: kiedy odjeżdżał jeden ciągnik,  
natychmiast podstawialiśmy kolejny. Zima ma jednak swoje prawa 
i wedle tych praw słupek rtęci zaczął wkrótce  spadać coraz to niżej 
i niżej a ziemia spod koparki zaczęła przypominać granitowe skały. 
Ogromne zmarznięte bryły zrzucane na przyczepy powodowały co-
raz częstsze awarie – w przyczepach gięły się podłogi, tłukły lampy, 
łamały burty, pękały przewody hydrauliczne.  

Choć straty materialne były coraz to większe, nikt nie zamierzał 
składać rezygnacji. Roboty trwały nieprzerwanie od świtu do 
zmierzchu, pomimo że coraz bardziej dawał się we znaki siarczysty 
mróz. Ludzkie organizmy pracujące na wysokich obrotach genero-
wały spore ilości energii, ale całodniowe przebywanie „pod chmur-
ką” stawało się nie do zniesienia.  
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To był znamienny czas – czas hartowa
ludzkiej wytrzymałości i poświęcenia. Aby choć częściowo niwel
wać dolegliwości pogodowe paliliśmy ogniska, przy których można 
było się ogrzać, przygrzać kiełbasę, odetchnąć. Staraliśmy się 
przede wszystkim podtrzymywać wzajemni
zwątpieniu. Ale kiedy ziemia przemarzła na głębokość jednego m
tra, uznaliśmy zgodnie, że dalsze prowadzenie robót w takich w
runkach nie ma sensu. Prace zostały więc przerwane, ale porażkę 
z aurą przyjęliśmy z najwyższym spokojem,
okazali nam dotychczas mieszkańcy wsi
późniejszego dokończenia rozpoczętych prac. Wkrótce cały teren 
przykryła biała, śnieżna pierzyna.

Wśród osób, które woziły ziemię swoimi ciągnikami byli Gustaw 
Jędrejek, Jerzy Szlachetka, Leszek Muzyk
Stanisław Chabros, Piotr Stachyra
Sosnowski. Jako zmiennicy jeździli również Jan Firlej
Wojnowski. Największym „kaskaderem” był pierwszy z wymieni
nych. Gustaw radził sobie w każdych okolicznościach, podejmował 
najtrudniejsze wyzwania, przez co jego obydwie przyczepy po całej 
akcji nadawały się do kapitalnego remontu. 

1964r. widok na staw (dziś stadion) od strony południowej.
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czas hartowania ciał i dusz, czas próby 
ludzkiej wytrzymałości i poświęcenia. Aby choć częściowo niwelo-
wać dolegliwości pogodowe paliliśmy ogniska, przy których można 
było się ogrzać, przygrzać kiełbasę, odetchnąć. Staraliśmy się 
przede wszystkim podtrzymywać wzajemnie na duchu, by nie ulec 

iedy ziemia przemarzła na głębokość jednego me-
tra, uznaliśmy zgodnie, że dalsze prowadzenie robót w takich wa-
runkach nie ma sensu. Prace zostały więc przerwane, ale porażkę  
z aurą przyjęliśmy z najwyższym spokojem, ponieważ pomoc, jaką 
okazali nam dotychczas mieszkańcy wsi, dawała pełne gwarancje 
późniejszego dokończenia rozpoczętych prac. Wkrótce cały teren 
przykryła biała, śnieżna pierzyna. 

Wśród osób, które woziły ziemię swoimi ciągnikami byli Gustaw 
, Leszek Muzyka, Andrzej Rozwadowski, 

, Piotr Stachyra, Krzysztof Chmielewski i Leszek 
. Jako zmiennicy jeździli również Jan Firlej i Kazimierz 
. Największym „kaskaderem” był pierwszy z wymienio-

sobie w każdych okolicznościach, podejmował 
najtrudniejsze wyzwania, przez co jego obydwie przyczepy po całej 
akcji nadawały się do kapitalnego remontu.  

 

1964r. widok na staw (dziś stadion) od strony południowej. 



11 Listopad 1994 r. – na cmentarzu Le

3 maja 1994 r. 
Od lewej: M. Szlachetka

T. Wdowiak, D. Wójcik

na cmentarzu Legionistów w Jastkowie. 

r. – pod kościołem w Garbowie. 
Od lewej: M. Szlachetka, W. Mańka, D. Trocki, T. Sokołowski,  

, D. Wójcik. R. Rozwadowski, A. Wójcik.

 

 



 

 

OSIEMNAŚCIE MILIONÓW 
 

 

WIOSNA 1995 
 

Tuż po nowym roku zrodził się w naszych głowach kolejny pomysł. 
Tym razem dotyczył on budowy utwardzonego boiska do piłki ręcz-
nej, siatkowej i koszykówki przy Szkole Podstawowej. Taką szansę 
stwarzał konkurs „Młodzi innym” ogłoszony przez Fundację Dzieci  
i Młodzieży. Do akcji włączyliśmy natychmiast miejscową młodzież 
szkolną, ponieważ to właśnie ona była beneficjentem tego konkur-
su. Dzieci były beneficjentami, ale cały ciężar spraw organizacyj-
nych – jakby nam było mało tych dotychczasowych – mieliśmy 
wziąć na siebie. Przygotowaliśmy wniosek o dotację ze szczegóło-
wym opisem planowanej inwestycji. Szerokiego poparcia dla  
naszych starań udzielili nam: Sołtys wsi, Wójt  gminy, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej i ks. kanonik Stanisław Wąsik. Garbowski 
proboszcz, podpisując się pod naszym wnioskiem dopisał: „w cza-
sie ogólnego narzekania na młodych – we wsi Bogucin – jak ju-
trzenka lepszych czasów zawiązała się grupa młodych, która chce 
kulturalnie przeżywać swoją młodość. Fakty opisane powyżej ze 
wszech miar są wiarygodne, a pomoc dla nich jest konieczna.  
Z całego serca cieszę się i popieram inicjatywę młodych i o wspar-
cie ośmielam się prosić”. Niestety, pomimo zakrojonych na szeroką 
skalę działań, nasz wniosek nie znalazł uznania w oczach komisji 
konkursowej i realizacja planów nie doszła do skutku. Później już 
nikt do tej koncepcji nie powrócił. 

W połowie stycznia 1995 roku rozpoczęliśmy poszukiwania  
odpowiedniego projektanta, który byłby w stanie wykonać doku-
mentację techniczną przyszłego boiska na stawie, uwzględniając 
zakres wszystkich dotychczas wykonanych robót ziemnych. Wybór 
padł na wybitnego inżyniera budownictwa wodnego i melioracyjne-
go, Pana Jerzego Korpysę – kierownika Rejonowego Oddziału  
Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Puławach. 
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Na przełomie stycznia i lutego założyliśmy klubowe konto  
w Banku Spółdzielczym Garbowie. Złożyliśmy też wniosek o przy-
dzielenie abonamentu telefonicznego dla naszego lokalu. 

 
Kiedy zima nieco zelżyła przystąpiliśmy do dokończenia prze-

rwanych przez grudniowe mrozy prac przy budowie boiska. Znowu 
w ruch poszły koparka i ciągniki. Rów, który należało zlikwidować, 
został całkowicie zasypany, ale to była zaledwie namiastka tego, co 
było potrzebne do podniesienia i niwelacji całego terenu. Potrzebo-
waliśmy ziemi, dużo ziemi. Po raz kolejny szczęście się do nas 
uśmiechnęło, bo – jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – zie-
mia się znalazła. Kiedy zastanawialiśmy się skąd ją wziąć, Gmina 
Garbów ogłosiła, że jesienią tego roku rozpocznie budowę ponad 
stu przydomowych oczyszczalni ścieków w naszej miejscowości.  
A to oznaczało, że będą kopane głębokie rowy pod drenaże i zbior-
niki na ścieki. Uzyskaną w ten sposób ziemię moglibyśmy prze-
wieźć w miejsce planowanego obiektu sportowego. Korzyść w tym 
przypadku była podwójna - jedni potrzebowali pozbyć się dużych 
ilości ziemi, a drudzy – bardzo jej potrzebowali. 

Przed przystąpieniem do rozgrywek wiosennych złożyliśmy po-
nowny wniosek o zwiększenie dotacji na realizację gminnych zadań 
w zakresie pozaszkolnego wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej. Dzięki naszym zabiegom gminny budżet na ten cel został 
powiększony o 100 mln złotych (oczywiście mowa o kwocie sprzed 
denominacji). To oznaczało podwojenie w tej sferze gminnych  
wydatków. Wiadomość ta nieoczekiwanie zagrzała do walki o jak 
największy udział w podziale wywalczonych przez nas środków, 
mało aktywnych do tej pory działaczy z Garbowa. Klub Zawisza 
chciał zagarnąć 60% z wyznaczonej puli, jednak Zarząd Gminy 
uznał, że podstawowym kryterium podziału powinny być wyniki 
sportowe, a ponieważ obydwa kluby występowały w tej samej klasie 
rozgrywkowej, to przyznano każdemu z nich po 40 milionów. Pozo-
stałą kwotę miał otrzymać ten, który okaże swą wyższość w bezpo-
średnim pojedynku rozegranym w ramach zbliżających się uroczy-
stości 3-majowych. Taką decyzję ogłoszono na posiedzeniu Zarzą-
du, w obecności prezesów obydwu klubów – Krzysztofa Flisiaka  
i Andrzeja Plechy. Dodatkowo ustalono, że obydwie ekipy zaprezen-
tują się tego dnia w strojach sportowych na porannej mszy świętej, 
po czym przejdą w trzeciomajowym orszaku pod pomnik Kościusz-
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ki. I dopiero stamtąd udadzą się na boisko w Garbowie i w samo 
południe rozpoczną batalię o niemałe pieniądze.  

W rzeczywistości umowy tej dotrzymał tylko BKS. Natomiast 
Zawisza przysłał do kościoła kilku młodzików, a w tym czasie  
seniorzy przeprowadzili przedmeczową rozgrzewkę i ustalili szcze-
gółowo taktykę spotkania.  

Kiedy przybyliśmy na boisko, było już kilkanaście minut po 12-
tej. Pomimo naszych próśb sędzia zawodów nie wyraził zgody na 
choćby kilkuminutową rozgrzewkę. Po ponad dwugodzinnym  
„odstaniu” w kościele i pod pomnikiem Kościuszki nasi zawodnicy 
zmuszeni  byli wyjść na murawę bez jakiegokolwiek przygotowania. 
Nikomu, kto wyczynowo uprawiał sport, nie trzeba tłumaczyć co 
znaczy takie podejście do wzmożonego wysiłku fizycznego. Skurcze 
to najniższy wymiar kary, a wyższy – poważne kontuzje jakim mogą 
ulec nierozgrzane mięśnie. Nieoczekiwany splot wydarzeń sprawił, 
że w umysły naszych piłkarzy wkradła się złość, a w ich poczyna-
nia - chaos, co było widać w początkowej fazie meczu. Jednak 
wkrótce gra się wyrównała, a kiedy końcowe fragmenty spotkania 
zostały zdominowane przez graczy z Bogucina, arbiter zawodów 
nieoczekiwanie skrócił mecz o minuty wynikłe z naszego wcześniej-
szego spóźnienia. Potraktowaliśmy to jak kolejny cios poniżej pasa. 
Do końcowego gwizdka każda z drużyn zaliczyła po jednym celnym 
trafieniu. O wygranej miał zdecydować konkurs rzutów karnych, 
który w każdych warunkach pozostaje wielką loterią. Tu więcej 
szczęścia miał nasz rywal, ale jego radość ze zwycięstwa nie trwała 
zbyt długo. Chwilę po zakończeniu zawodów złożyliśmy na ręce 
gminnych obserwatorów meczu oficjalny protest. Nasz sprzeciw 
został przyjęty, a obserwatorzy jednogłośnie potwierdzili, że w tej 
rywalizacji został zabity duch sportu i uznali Zawiszę winnym zła-
mania ustalonych wcześniej warunków.  

Dwa dni później, przy ponownym udziale kierowników obydwu 
drużyn, odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Gminy, na 
którym podjęto decyzję o anulowaniu wyniku 3-majowego spotka-
nia. Padła nawet propozycja, aby sporne pieniądze przeznaczyć na 
inny cel, ale ostatecznie udało się wynegocjować rozegranie  
ponownego meczu, który zaplanowano na 18 maja. Tym razem nie 
było problemów z wyłonieniem zwycięzcy. Rozstrzygnięcie nastąpiło 
w regulaminowym czasie. Na dwie bramki strzelone przez BKS, 
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Zawisza odpowiedział w samej końcówce meczu tylko jednym tra-
fieniem i w ten oto sposób staliśmy się bogatsi o 18 milionów. 
Osiemnaście – ponieważ w krótkim czasie „wyparowało” gdzieś dwa 
z dwudziestu wcześniej obiecanych, ale w tych okolicznościach 
wiadomość tę przyjęliśmy bez dodatkowych emocji. 

W pierwszą sobotę kwietnia zostały wznowione rozgrywki klasy 
A. Nowym szkoleniowcem w naszej drużynie został Marek Sadow-
ski – piłkarz z bogatą przeszłością sportową. W barwach Motoru 
Lublin, Radomiaka i Siarki Tarnobrzeg rozegrał 70 meczów w eks-
traklasie, strzelając 5 goli. Był reprezentantem B-kadry Polski.  
Jako trener wymagał od zawodników zdyscyplinowania i pracowi-
tości. Kto nie poddawał się tym rygorom mógł zapomnieć o grze. 
Pod wodzą Marka staliśmy się maszynką do zdobywania punktów. 
Przylgnęło do nas określenie „Rycerze Wiosny”, nasi rywale wycho-
dzili do konfrontacji z nami na „miękkich nogach”. Wystarczy  
powiedzieć, że w pierwszych 10 meczach zdobyliśmy komplet 
punktów, strzelając 28 bramek i tracąc zaledwie 7. Dopiero w me-
czu 11-tej kolejki z liderem rozgrywek – Ogrodnikiem Przytoczno 
przydarzył nam się „wypadek przy pracy”. Przegraliśmy nieznacznie 
1:2 i była to jedyna porażka BKS-u w całej rundzie.  

Zdobyczą bramkową w rundzie rewanżowej podzieliło się 10  
zawodników. Stawce przewodził Tomasz Wdowiak – strzelec 6 bra-
mek, ale po plecach deptali mu Krzysztof Burdzicki, Paweł Drozd  
i Cezary Pomorski z czterema trafieniami. Najwięcej spotkań w se-
zonie 1994/95 rozegrali: Tomasz Wdowiak, Grzegorz Kozłowski,  
Sławomir Gnieciak i Dariusz Wójcik. Ostatecznie cały sezon 
1994/95 zakończyliśmy na wysokim trzecim miejscu. Gdyby nie 
jesienne „frycowe”, już wtedy moglibyśmy cieszyć się z kolejnego 
awansu. Ale, co się odwlecze… 



Od lewej stoją: S. Gnieciak, C. Pomorski
S. Włodowski, St. Gnieciak, W. Janczyk
W dolnym rzędzie od lewej: G. Kozłowski, R. Zając
T. Wdowiak, J. Kupisz. Boisko w Garbowie rok 1995

Rok 1996. Budowa boiska

 

, C. Pomorski, D. Wójcik, R. Serko,  
, W. Janczyk, T. Chmielewski. 

W dolnym rzędzie od lewej: G. Kozłowski, R. Zając, K. Burdzicki,  
Boisko w Garbowie rok 1995. 

 

udowa boiska na stawie rybackim.



 

 

 

W POLSKĘ JEDZIEMY 
 

 

JESIEŃ 1995 
 

Zanim ruszyły kolejne rozgrywki ligowe, w ostatnią niedzielę lipca 
1995 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Sołtysem i Radą Rodziców 
czwarty z rzędu Festyn Sportowo-Rekreacyjny. Tym razem gwiazdą 
części artystycznej był znany artysta estradowy, kompozytor i saty-
ryk Kazimierz Grześkowiak. Jego przeboje „Odmieniec” i „Chłop 
żywemu nie przepuści” śpiewała niegdyś cała Polska. W programie 
sportowym znalazły się takie konkurencje jak: turniej piłki nożnej, 
wspinaczka na linę, wejście na słup po beczkę piwa oraz gry i za-
bawy dla dzieci i dorosłych. W tej ostatniej kategorii zaplanowano 
konkurencję z gatunku „18+”, która polegała na rzucie narzędziem 
kuchennym do manekina przypominającego postać solidnie  
zbudowanego chłopa. Kukła została wyposażona w specjalny  
koszyczek na dwa kurze jajka, umiejscowiony tam, gdzie panowie 
przechowują swoje najcenniejsze klejnoty. Wygrywał ten, kto z od-
ległości kilku metrów potrafił dwoma rzutami tłuczkiem do mięsa 
rozbić obydwa jajka. Tą dyscyplinę, zgodnie z przewidywaniami, 
zdominowały panie, mające wyjątkową okazję do wykazania się 
celnością zadawania ciosów chłopu co „potęgą jest i basta, ale 
mniejszą niż niewiasta!” Po jej zakończeniu miejsce zawodów  
pokryły jajeczne zgliszcza, a panowie przyglądający się tej konku-
rencji z trwogą rozważali powrót do domu, a już z całą pewnością 
tłuczek do mięsa budził w nich przez długi czas mieszane uczucia. 

Zyski z festynu i  częściowo z zasypywania rowów telefonicznych 
postanowiliśmy przeznaczyć na organizację dwudniowego (19-20 
sierpnia) autokarowego wypadu integracyjnego do Krakowa i Zako-
panego. Zaczęliśmy od „Zakopca”. Zaparkowaliśmy na Palenicy 
Białczańskiej, po czym pieszo wyruszyliśmy w górę, nad Morskie 
Oko. Po ponad dwugodzinnej wędrówce ukazał się nam majesta-
tyczny widok górskiej perły. Nie da się opisać wrażenia, jakie  
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wywarł na nas ten obraz. Bo tego nie da się opisać, to trzeba zoba-
czyć na własne oczy! Kiedy otrząsnęliśmy się z chwili „zagapienia”, 
najbardziej zmęczona grupa od razu udała się do schroniska, by 
spróbować smaku tatrzańskiego piwa, a następnie delektując się 
nim spoglądała z zachwytem na rozpościerające się wokół piękno. 
Inni, po krótkim odpoczynku, podążyli prowadzącą dookoła jeziora 
ścieżką, podziwiając niezwykłość tamtejszego miejsca, a niewielka 
grupa, w tym Iza i Jarek (dwójka dziewięciolatków) ruszyła  
kamiennymi schodami w półgodzinną wspinaczkę nad Czarny 
Staw, gdzie przywitała ich nieskazitelnie czysta toń położonego  
u podnóża najwyższych szczytów polskich gór naturalnego zbiorni-
ka wodnego. Widok rozciągający się z perspektywy Czarnego Stawu 
urzekł wszystkich śmiałków i zrekompensował ogromny wysiłek, 
jaki musieli włożyć w pokonanie trudnej i niebezpiecznej trasy.  
Podziwiając stamtąd błękit bezchmurnego sierpniowego nieba ską-
panego w głębinach Morskiego Oka oraz lustrzane odbicie pobli-
skich wierzchołków zrozumieliśmy wnet, dlaczego ten skrawek Pol-
ski uznawany jest za jeden z najpiękniejszych i dlaczego warto iść 
pod górę, także w swoim życiu. Następnie wszyscy, w jednej grupie, 
zeszliśmy pod skocznię narciarską, a przygodę ze stolicą Tatr  
zakończyliśmy zjazdem kolejką z Gubałówki wprost na słynne  
Zakopiańskie Krupówki.  

Na nocleg udaliśmy się do Nowej Huty, by następnego dnia 
zwiedzić Krakowski Rynek, Trakt Królewski, Sukiennice, spojrzeć 
prosto w oczy wawelskiemu smokowi.  

Niepowtarzalny klimat tamtej wyprawy połączony z szeroko poję-
tą integracją sprawił, że dwie uczestniczące w niej pary „zleciały” 
niebawem z ambony, by wkrótce marszem weselnym wkroczyć na 
nową, wspólną drogę. Żadnych rozwodów, na szczęście, nie odno-
towano. 

 

 

 

 



 Krzysztof Flisiak               

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Mąka
mir Gnieciak, Jacek Borkowski
Smolak. Nad Morskim Okiem 

W drodze na Czarny Staw 
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Na zdjęciu od lewej: Tomasz Mąka, Krzysztof Burdzicki, Sławo-
, Jacek Borkowski, Mieczysław Abramek i Waldemar 

ad Morskim Okiem – 1995 r. 

 

W drodze na Czarny Staw – 1995 r. 
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o-
i Waldemar 
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3 maja 1996 r. Pod pomnikiem Kościuszki w G

1995 r. Festyn przy Szkole Podstawowej 

 

Historia piłką pisana 
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od pomnikiem Kościuszki w Garbowie. 

 

1995 r. Festyn przy Szkole Podstawowej – wspinaczka po linie. 
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Z końcem sierpnia BKS otrzymał abonament telefoniczny  
o numerze 18 420.  

Okręgowy Związek Piłki Nożnej zdecydował, że od rundy jesien-
nej BKS Bogucin i Zawisza Garbów będą grać w jednej grupie  
A-klasowej. Gminne derby zostały rozegrane w ostatniej kolejce  
i zakończyły się minimalnym zwycięstwem (3:2) piłkarzy z Garbo-
wa. Była to druga, obok  meczu z Leszkowicami, porażka w całej 
rundzie. W pozostałych dziewięciu spotkaniach dwukrotnie zremi-
sowaliśmy i odnieśliśmy 7 zwycięstw, co pozwoliło nam uplasować 
się w czołówce tabeli. Najwięcej – po  5 bramek w tej rundzie strze-
lili: Krzysztof Burdzicki, Paweł Drozd i Tomasz Wdowiak. 

Od pewnego czasu niektóre ze spraw związanych  z budową no-
wego boiska zaczęły układać się w poprzek naszych marzeń. Zaczę-
ło się od tego, że w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu 
planu zagospodarowania przestrzennego, zarząd gminy przygoto-
wał dla nas negatywną opinię dotyczącą przystosowania byłego 
stawu na cele sportowe. Rzekomą przeszkodę miało stanowić „nie-
odpowiednie uwarunkowanie terenu dla wnioskowanej funkcji” 
przekazane gminie przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Lublinie. Nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń zde-
cydowaliśmy o niezwłocznym wystosowaniu protestu, a okazją do 
jego osobistego złożenia na ręce władz samorządowych miało być 
niedzielne posiedzenie Zarządu Gminy w dniu 17 września.  

Tego dnia rozgrywaliśmy spotkanie w Karczmiskach z tamtej-
szymi „Bobrami”. W tej sytuacji jego wynik nabrał drugorzędnego 
znaczenia. Ważniejsze było to, co będzie można ugrać po meczu.  
W drodze powrotnej musieliśmy nabrać niezłego przyspieszenia, 
aby dojechać do Garbowa przed zamknięciem obrad. Udało się to 
dzięki naszemu bramkarzowi, Stasiowi Gnieciakowi, który jak kie-
rowca rajdowy gnał swoją prywatną „Nysą” po krętych i wyboistych 
drogach wzdłuż nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej. Zdążyliśmy, 
lecz nie udało się niczego wskórać, ponieważ, jak nas przekonywa-
no, rada gminy jest zmuszona działać w oparciu o otrzymaną opi-
nię prawną. Inaczej mówiąc chodziło o to, że sporny obszar widniał  
w dotychczasowych ewidencjach gruntów jako tereny pod wodami,  
a przepisy z zakresu ochrony środowiska są w takich sytuacjach 
bezwzględne i nie pozostawiają miejsca na swobodne interpretacje. 
Urzędnicy chcieliby, aby w stawie dalej hodowano ryby, tylko, że… 
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stawu już nie było! Wszystkie nasze dotychczasowe starania zosta-
ły opatrzone wielkim znakiem zapytania. Dzwony zabiły na alarm. 
Od tej pory trzeba było bardzo uważać, aby nie wykonać ruchu 
grzebiącego do reszty nasze i tak mocno nadwątlone szanse. Tupa-
nie nogami niczego nie załatwiało, trzeba było ruszyć z miejsca  
i poszukać wyjścia z tego ślepego zaułka. Jedyną instytucją, jaka 
mogła odwrócić bieg niekorzystnych dla nas wydarzeń pozostawał 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 
Innej drogi odwoławczej nie było.  

Kiedy marzenia upadają trzeba w nie wierzyć jeszcze mocniej. Ja 
swoją wiarę opierałem na tym, że przez szereg lat pracowałem  
„door to door” z ludźmi tego wydziału. Znałem ich wszystkich,  
a z jednym z nich spotykałem się i rozmawiałem prawie codziennie. 
Był człowiekiem statecznym i rozważnym. Był przede wszystkim 
dobrym, uczynnym kolegą i to do niego zapukałem wtedy w potrze-
bie. Kiedy przedstawiłem mu okoliczności niezapowiedzianych od-
wiedzin, nie powiedział „tak”, nie powiedział też „nie”. Choć sprawa 
była niezwykle delikatna obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby 
znaleźć jakieś konstruktywne wyjście z tej sytuacji, ale póki co  
polecił uzbroić się w cierpliwość.  

Tygodnie wypełnione oczekiwaniem ciągnęły się jak wieczność. 
Mieliśmy wrażenie, że czas się zatrzymał. Kiedy parę tygodni póź-
niej zadzwonił do mnie z informacją, że na jego biurku leży pozy-
tywna opinia podpisana przez dyrektora wydziału, nieomal eksplo-
dowałem z radości. Pomyślałem sobie wtedy, że już żadna siła nie 
będzie w stanie powstrzymać budowy boiska. Na tamtą chwilę nie 
dostrzegaliśmy innych zagrożeń i komplikacji, które niczym dym 
nad ogniskiem kłębiły się nad wizją przyszłego stadionu.  

W połowie września miało miejsce niecodzienne zjawisko. Nad 
Garbowszczyzną przeszła potężna ulewa, która zamieniła okoliczne 
rowy i zagłębienia w rwące potoki. Rzeka Kurówka wylała z koryta, 
zatapiając przyległe łąki. Także teren, który był przygotowywany 
pod przyszły boguciński stadion, w krótkim czasie wypełnił się po 
brzegi napływającą wodą. Mało tego. Ponieważ śluza odpływowa 
została całkowicie zamulona przez ściągnięte z pól pokosy świeżo 
ściętej trawy, jej nadmiar przelewał się przez drogę. Widok kilku-
metrowego słupa wody był dla większości porażający. U wielu jed-
nak obudził sentymentalne wspomnienia z dzieciństwa. Kiedy  
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nawałnica ustała nasz „sztab antykryzysowy” zabrał się za udroż-
nienie zapchanego przepustu, co w tamtych warunkach było nie 
lada wyzwaniem.  

Z początkiem października trzeba było nam rozstać się z dotych-
czasowym trenerem. Marek Sadowski wybrał ofertę gry w szere-
gach 3-ligowej Polonii Przemyśl i jego wybór, będący kontynuacją 
kariery piłkarskiej, musieliśmy w pełni uszanować.  „Sadek” na 
swojego zastępcę zaproponował innego wybitnego sportowca - Mie-
czysława Pisza, byłego piłkarza m.in. Legii Warszawa. Jego starszy 
brat – Leszek, 14-krotny reprezentant Polski, również występujący 
w barwach Legii, ma stałe miejsce w „Galerii Sław” warszawskiego 
klubu z ulicy Łazienkowskiej. Na początku były to tylko przymiarki 
ze strony znanego futbolisty do roli szkoleniowca, polegające na 
ocenie możliwości technicznych swych potencjalnych podopiecz-
nych. Okazją do przedstawienia się nowemu trenerowi był mecz  
z drużyną z Samoklęsk, który odbył się na boisku w Garbowie  
w dniu 8 października 1995 roku. BKS chciał się pokazać z jak 
najlepszej strony i w pełni mu się to udało. Pokaz siły bogucinian, 
zakończony hokejowym wynikiem 11:0, znacznie ułatwił Mieczy-
sławowi Piszowi podjęcie decyzji o przyjęciu funkcji szkoleniowca 
tego zespołu. Nasze losy splotły się potem na wiele sezonów. 

12 października, po uprzednich negocjacjach, wysłaliśmy pismo 
do Cukrowni Garbów o sfinansowanie 30 kompletów ortalionów dla 
naszej kadry zawodniczej. Odpowiedź ówczesnego dyrektora Bogu-
sława Dyrdy i Zarządu Cukrowni była pozytywna. Niedługo potem 
nasi zawodnicy mogli zaprezentować się w nowych strojach. 

Dwa tygodnie po zakończeniu jesiennego sezonu piłkarskiego 
odbyło się Walne Zebranie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, na 
którym między innymi zapadła decyzja o podjęciu zmian w dotych-
czasowym regulaminie rozgrywek piłkarskich. Przyjęty większością 
głosów delegatów zebrania wniosek prezesa BKS Bogucin Krzyszto-
fa Flisiaka zakładał zwiększenie liczby drużyn premiowanych 
awansem z A Klasy do Klasy „Wojewódzkiej”. Od tej pory z Klasy 
Wojewódzkiej miały spadać cztery drużyny, a z A Klasy awansować 
po dwie. Teraz już tylko od zaangażowania trenera Pisza i jego pod-
opiecznych zależeć miało, czy BKS potrafi skutecznie wykorzystać 
szanse wypracowane przez swego prezesa.  



 

 

CZERWONA KARTKA 
 

 

WIOSNA 1996 
 

W przerwie zimowej zorganizowaliśmy Walne Zebranie członków 
BKS. Nie przyniosło ono większych zmian w ścisłym kierownictwie 
klubu. Zwiększono jedynie liczebność zarządu, a jego skład uzu-
pełnili: Mieczysław Borkowski, Tomasz Wdowiak, Sławomir Wło-
dowski, Andrzej Wójcik i ówczesny radny Jerzy Szlachetka.  

W styczniu odbyły się rozmowy z przedstawicielami Cukrowni 
Garbów. Ze strony BKS Bogucin w negocjacjach udział wzięli: Mie-
czysław Abramek, Mieczysław Borkowski, Krzysztof Flisiak, Piotr 
Kowalczyk, Jerzy Szlachetka i Sławomir Włodowski. 21 marca 
1996 r. została parafowana umowa o sponsorowaniu naszego klu-
bu. 

Tegoroczne treningi zimowe zorganizowaliśmy w sali sportowej  
w Jastkowie. Z tego okresu utkwiło nam wszystkim w pamięci zda-
rzenie, które doskonale obrazuje trenerski profesjonalizm Mieczy-
sława Pisza. Otóż, pewnego dnia, kiedy miał odbyć się kolejny  
trening, niebo spowiły śnieżne chmury. Nie zdołały one udźwignąć 
swojego ciężaru i wkrótce solidna warstwa białego puchu pokryła 
wszystko dookoła. Towarzyszący opadom wiatr zawiewał i zamiatał 
drogi i rozdroża w rytm białego tanga. Przed południem odezwał się 
w moim domu telefon: 

– Cześć Prezes! Dziś mogę się trochę spóźnić. Dopilnuj porządku 
na treningu – oznajmił znajomy głos. 

– Coś się stało? – zapytałem. 

– Nic, obejrzą mi tylko kolano i wracam – odpowiedział ze spoko-
jem.  
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To był Mietek, który tego dnia przebywał w poznańskiej klinice 
chirurgicznej na pooperacyjnej diagnostyce prawego stawu kola-
nowego. Mówił tak, jakby dzwonił zza miedzy, a przecież w grę 
wchodziło pokonanie prawie 500 kilometrów. A pogoda była taka, 
że psa z budy trudno byłoby wypędzić. Kiedy wieczorem, z ogrom-
nym trudem, udało mi się przedrzeć przez śnieżne zaspy do Jast-
kowa, sala świeciła pustką. Oprócz zawodników, których zabrałem 
ze sobą, nie było żywej duszy. W zasadzie nie należało się temu 
dziwić, bo tak naprawdę nikt o zdrowych zmysłach nie powinien 
wtedy, bez jakichś szczególnych powodów, opuszczać swojego miej-
sca pobytu. „Nic tu po nas” - stwierdziliśmy i po kilku chwilach 
postanowiliśmy wracać do domu. Jakież było nasze zdziwienie, 
kiedy nieomal nie zderzyliśmy się w drzwiach wejściowych z kuśty-
kającym trenerem. Mietek pojawił się niczym duch, ale żadne  
„a kysz” nie wydobyło się z naszych gardeł, ponieważ duch wsparty 
na kulach przekraczał granice naszej wyobraźni. 

Rundę rewanżową rozpoczęliśmy bez Cezarego Pomorskiego, 
który przeszedł na zasadzie wypożyczenia do czwartoligowego  
Legionu Tomaszowice. W każdym z trzech pierwszych meczy  
w barwach nowego klubu Czarek strzelił po golu, potwierdzając 
swoje umiejętności. Wkrótce jego forma przygasła, ale to już nie 
było nasze zmartwienie. 

Od lata ubiegłego roku w drużynie coraz większą rolę zaczął od-
grywać Jacek Borkowski. Ten dynamiczny i obdarzony wyjątkową 
sprawnością chłopak stał się wkrótce niekwestionowanym królem 
środka pola. Pomimo młodego wieku wykazywał się doskonałym 
przeglądem tego, co działo się na boisku, a jego umiejętności ope-
rowania futbolówką przynosiły coraz wymierniejsze korzyści dla 
całego zespołu. 

Mimo, że większość spotkań rozstrzygnęliśmy na własną  
korzyść, nie udało nam się uniknąć dwóch przykrych wpadek. 
Pierwsza z nich to mecz z Puławiakiem, rozegrany na stadionie pu-
ławskiej Wisły. Gra na tak dużym obiekcie sprawiła, że naszym 
chłopcom, przyzwyczajonym do gry na małych boiskach, „odcięło 
tlen” i na cztery stracone gole odpowiedzieli tylko jednym. Drugą 
dotkliwą porażkę ponieśliśmy w ostatnim, derbowym, meczu rundy 
wiosennej, w którym ulegliśmy (0:5) garbowskiemu Zawiszy. 
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Najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem tego sezonu w szere-
gach BKS pozostał Tomasz Wdowiak -11 bramek, a kilka ważnych 
goli dorzucił wspomniany wcześniej Jacek Borkowski. Najwięcej 
czasu na boisku w sezonie 1995/96 spędzili: Jacek Borkowski, 
Ryszard Rozwadowski i Stanisław Gnieciak. 

Po zakończeniu rozgrywek Lubelski Związek Piłki Nożnej wydał  
z okazji 75-lecia swego istnienia książkę poświęconą historii lubel-
skiego futbolu. Z satysfakcją odnotowaliśmy w niej wzmiankę  
o klubie z Bogucina. 

Podczas wakacyjnej przerwy na płycie przyszłego boiska trwały 
prace niwelacyjne. Z tyłu, za rzędem wierzb, został wykopany staw, 
którego zarybieniem i zagospodarowaniem mieli zająć się członko-
wie i sympatycy klubu. Dość nieoczekiwanie zjawił się wtedy prezes 
Państwowego Gospodarstwa Rybnego w Samoklęskach oświadcza-
jąc, że to on w dalszym ciągu pozostaje gospodarzem tego terenu,  
a nasze działania są całkowicie nielegalne. Dodał, że będziemy mu-
sieli ponieść wszelkie konsekwencje związane z naruszeniem prawa 
własności. Rozjuszeni jak hiszpański byk ugodzony włócznią tore-
adora udaliśmy się z wizytą do Agencji Własności Rolnej, aby  
dokonać rzetelnych ustaleń w kwestii własności spornego gruntu. 
Dopiero zdecydowana reakcja tamtejszego dyrektora zażegnała 
niebezpieczeństwo utraty naszego prawa do pełnego dysponowania 
tym terenem. Skończyło się na niezłym strachu, żeby nie powie-
dzieć – panice! Ale dopóki sprawa była w toku ostatecznego wyja-
śniania, lęk i niepewność plątały nam się pod nogami  
i zatruwały nasze myśli. Całe szczęście, że Agencja Własności Rol-
nej, posiłkując się posiadaną dokumentacją, pokazała przedstawi-
cielowi PGR-u Samoklęski czerwoną kartkę.  
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Przed meczem z Puławiakiem 
Od lewej stoją: W. Janczyk, T. Sokołowski
P. Plak, S. Włodowski, A. Wójcik
W dolnym rzędzie od lewej:
K. Burdzicki, R. Rozwadowski
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Przed meczem z Puławiakiem – 1996 rok. 
, T. Sokołowski, R. Serko. St. Gnieciak,  

, A. Wójcik, T. Mąka, J, Kupisz, C. Pomorski.  
W dolnym rzędzie od lewej: T. Dudek, J. Borkowski, J. Firlej,  

, R. Rozwadowski, T. Wdowiak, R. Zając, S. Mańka.  
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1995 r. Górny rząd: 3. od lewej M. Sadowski

1996 r. Od lewej:  K. Flisiak
na boisku przy Szkole Podstawowej

Historia piłką pisana 
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M. Sadowski,  5. M. Pisz, 7. L. Pisz. 

 

K. Flisiak, M. Pisz i M. Abramek  
przy Szkole Podstawowej w Bogucinie.  
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Rok 1996 – Festyn Sportowo 

Rok 1996 – Festyn Sportowo 
dziewczęta 
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Festyn Sportowo – rekreacyjny. Widok ze zwyżki. 

 

Festyn Sportowo – rekreacyjny. Mecz piłki ręcznej: 
dziewczęta – chłopcy. 
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BOHATEROWIE SĄ ZMĘCZENI 
 

 

JESIEŃ 1996 
 

Dobre wyniki z poprzedniego sezonu rozbudziły w nas nadzieje na 
awans do Klasy Wojewódzkiej. Aby nie dać się złapać w pułapkę 
oczekiwań musieliśmy stąpać twardo po ziemi. Uznaliśmy, że trze-
ba dopuścić do drużyny trochę „świeżej krwi”, by wzmocnić  
wewnętrzną rywalizację. Nie szukając daleko, zarzuciliśmy sieć na 
Grzegorza Gąszczyka z Garbowa, który choć wciąż posiadał aktu-
alną kartę zawodnika czwartoligowego Legionu Tomaszowice, to już 
brakowało dla niego miejsca w pierwszym składzie. Mimo naszych 
usilnych starań do kontraktu nie doszło, ale w zamian udało się 
sprowadzić doświadczonego bramkarza - Przemysława Delmanowi-
cza, ostatnio reprezentującego barwy Orionu Niedrzwica. To był 
niezwykle trafny wybór. Tylko jemu mogliśmy zawdzięczać, że wiele 
ważnych spotkań kończyliśmy z czystym kontem bramkowym.  

Z końcem lipca, na boisku w Piotrowicach, zostały rozegrane ko-
lejne zawody o Puchar Wójta Gminy Garbów. Mieliśmy wtedy tak 
silny skład, że już przed imprezą można było rozdać medale. Tur-
niej tylko to potwierdził. Wzorem lat ubiegłych trofeum trafiło  
w nasze ręce, z tą małą różnicą, że finał rozgrywek był wewnętrzną 
sprawą Bogucinian – zespół BKS 1 pokonał drużynę oznaczoną 
jako BKS 2. 

Żeby tradycji stało się zadość, zorganizowaliśmy wespół  
z Radą Rodziców piąty z rzędu Festyn Sportowo-Rekreacyjny, który 
odbył się 28 lipca. Jak zwykle, dopisali i goście, i pogoda. Co cie-
kawe - impreza została zauważona przez lokalne media. Informację 
o festynie zamieścił na swoich łamach Sztandar Ludu (dziś Dzien-
nik Wschodni), a krótką relację przeprowadziło Polskie Radio  
Lublin. Wydarzenia kulturalne rozpoczął Zespół Pieśni i Tańca 
„Powiśle” z Puław, a potem na ciężką próbę wystawił wszystkich 
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ponuraków krasnostawski kabaret „Sex Duo Blue”. Tradycją festy-
nów stała się mini lista przebojów, będąca doskonałą okazją estra-
dowego debiutu dla najmłodszych wokalistów, tancerzy i aktorów. 
Chętnych było co nie miara. W tym roku największy aplauz towa-
rzyszył występowi perfekcyjnie udekorowanej grupy bogucińskich 
artystów, którzy ze scenicznym luzem zaprezentowali się w przebo-
ju „Makumba” grupy Big Cyc. W meczu piłki nożnej „żonaci” udo-
wodnili swą wyższość nad reprezentacją stanu kawalerskiego.  
Rekordowy zysk był niezaprzeczalnym sukcesem organizacyjnym. 
Mimo tego już wtedy, wyczuwało się obawy, że to może być ostatnia 
impreza tego typu. „Wszystko ma gdzieś tam swój kres” – bohate-
rowie zaczynali być zmęczeni, a nowych twarzy do aktywnego dzia-
łania ze świecą ciężko było znaleźć.  

Pomimo tego, że mecze ligowe wciąż rozgrywaliśmy w Garbowie, 
po boisku przy Szkole w Bogucinie zaczęło „kręcić się” coraz więcej 
młodych chłopców, pragnących zasmakować przygody z futbolem. 
Chętnych było tylu, że postanowiliśmy zgłosić drużynę juniorów do 
oficjalnych rozgrywek. Opiekunem grupy został nauczyciel z miej-
scowej szkoły Ryszard Kopyciński. Spotkania z udziałem juniorów 
odbywały się wtedy na zasadzie przedmeczów drużyn seniorskich. 
Była to bardzo wygodna i ekonomiczna forma rozgrywek, ponieważ 
na mecze mogliśmy jeździć wspólnym autokarem. Ale – z uwagi na 
fakt, że medal ma dwie strony – mankamentem był wydłużony 
czas, jaki każdorazowo spędzaliśmy poza domem. Licząc dojazd  
w obydwie strony oraz dwa rozegrane mecze wychodziło jakieś 5-6 
godzin. Tym samym prawie całe niedzielne popołudnia  poświęcali-
śmy piłce nożnej. 

Sezon jesienny zakończyliśmy bilansem siedmiu zwycięstw, 
dwóch remisów i tyluż samo porażek. Pozwoliło nam to na zajęcie 
trzeciego miejsca na półmetku rozgrywek. Choć do prowadzącego 
Zawiszy i Polesia Kock traciliśmy 5 punktów wierzyliśmy nadal, że 
na wiosnę uda nam się odrobić straty i nawiązać z nimi walkę  
o awans do Klasy Wojewódzkiej4.  

                                                           
4
 Klasa Wojewódzka – szczebel rozgrywkowy pomiędzy A Klasą i Klasą Okręgową. Została 

zlikwidowana w roku 1998. 
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Najskuteczniejszymi strzelcami w drużynie byli tym razem:  
Tomasz Wdowiak z 8 golami na koncie i Jacek Borkowski – autor 
siedmiu trafień. 4 bramki dorzucił Sławomir Gnieciak. 

Ostatnie mecze rozegraliśmy w strojach piłkarskich z napisem 
„L. Pisz”, będących osobistym prezentem od reprezentanta Polski 
Leszka Pisza – słynnego brata naszego szkoleniowca Mieczysława 
Pisza.  

20 listopada klub BKS Bogucin został zarejestrowany w Sądzie 
Wojewódzkim pod numerem rejestracyjnym 121. 

Tegoroczna jesień upłynęła pod znakiem wożenia ziemi pocho-
dzącej z budowanych na terenie Bogucina przyzagrodowych 
oczyszczalni ścieków. Codziennie na stadion docierało kilkadziesiąt 
ciężarówek i ciągników. To trwało kilka miesięcy. Pryzmy groma-
dzonej ziemi zaczęły nabierać imponujących rozmiarów, a najwięk-
sze piramidy powstawały wzdłuż szosy, ponieważ ciężarówki często 
rezygnowały z wjeżdżania w głąb boiska z obawy o ugrzęźnięcie. 
Największe zagrożenie występowało zwykle po opadach deszczu. Te  
olbrzymie hałdy trzeba było potem przez wiele, wiele dni prze-
mieszczać spychaczem wypożyczonym z garbowskiej cukrowni. 

Do budowy stadionu został dołączony projekt wykonania bieżni 
sportowej wokół płyty boiska. Miały się na niej odbywać biegi szta-
fet strażackich w czasie zawodów rozgrywanych podczas świąt  
3-majowych. Na przełomie roku zaczęliśmy zwozić żużel i kruszywo 
z kamienia. Z pierwszego z materiałów miała zostać wykonana 
bieżnia, a kamień był potrzebny do obsypania rur  drenujących 
murawę stadionu. 

Wszystkie prace odbywały się nad podziw sprawnie i terminowo. 
Niemniej, musieliśmy stale kontrolować harmonogram prac,  
ponieważ czas gonił, a oddanie obiektu sportowego do użytku za-
planowane zostało na jesień następnego roku. Nie muszę dodawać, 
że realizacja tego zamierzenia wymagała od nas jeszcze większego 
zaangażowania. Najważniejsze, że nie brakowało nam wiary i ener-
gii, a ponadto wszyscy czuliśmy, że tworzymy nową, wspaniałą  
historię – taką niepowtarzalną i godną zapamiętania. 



 

 

 

GORZKI SMAK GARBOWSKIEGO CUKRU 
 

 

WIOSNA 1997 
 

Ten rok zapowiadał się niezwykle pracowicie - zarówno pod wzglę-
dem gospodarczym, jak i sportowym. Na pierwszy plan wysuwało 
się oczywiście otwarcie boiska, ale o tym, czy tak się stanie, zdecy-
dować miało wiele czynników. Wszyscy podświadomie czuliśmy, że 
szanse trzymamy we własnych dłoniach i to od naszych starań  
zależeć będzie czy jeszcze w tym roku piłkarze wybiegną na świeżą  
i zieloną jak szczypiorek na wiosnę murawę. 

Aby przyszłemu obiektowi zapewnić kameralny wygląd sporzą-
dziliśmy plan nasadzeń drzew i krzewów. Pomogła nam  
w tym pani Nina Bartoszcze - Wylaź, wyznaczając ostateczną listę 
gatunków, które zostały później zakupione w gospodarstwie szkół-
karskim w Kijanach. Szkoda jedynie, że większość tych nasadzeń 
została skradziona pod osłoną pierwszej nocy. Pozostały tylko te 
najmniej atrakcyjne - wierzby i sumaki octowce, natomiast cisy, 
jodły, świerki srebrzyste, berberysy, buki, jarzębiny i wiele innych 
trafiły w ręce złodziei. Gdyby przetrwały, po latach byłoby tu jak  
w ogrodzie botanicznym. 

Z początkiem wiosny wykonany został blisko dwustumetrowy 
odcinek wodociągu. Brakowało tylko budynku socjalnego.  

Cel sportowy, jaki wiosną postawił przed trenerem i drużyną za-
rząd klubu, był jasny i precyzyjny: należy dotrzymać kroku Zawiszy 
i Polesiu Kock w walce o awans do Klasy Wojewódzkiej. Zadanie nie 
należało do łatwych, tym bardziej, że już na inaugurację rundy 
wiosennej musieliśmy udać się do Kocka by rozegrać mecz z dru-
żyną, z którą jesienią na garbowskim boisku ponieśliśmy dotkliwą 
porażkę. Mobilizacja w ekipie Mieczysława Pisza była ogromna,  
ponieważ druga przegrana z tym przeciwnikiem mogła oznaczać 
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odłożenie marzeń o awansie na przyszły rok. A tego chcieliśmy za 
wszelką cenę uniknąć.  

Do rywalizacji w zaplanowanym terminie jednak nie doszło,  
ponieważ zima storpedowała pierwszą kolejkę. Kiedy 6 kwietnia 
dotarliśmy na miejsce, na płycie boiska zalegała pokaźna warstwa 
białego puchu i arbiter spotkania nie mógł podjąć innej decyzji, jak 
tej o przełożeniu spotkania na późniejszy termin. Ostatecznie  
zostało ono rozegrane prawie miesiąc później.  

W tym czasie udało nam się namówić do gry w BKS-ie doświad-
czonego stopera Marka Deca, ale na przeprowadzenie transferu 
zaczęło brakować czasu. Jednak jego obecność w kadrze była dla 
nas na tyle istotna, że sprawy „papierkowe” postanowiliśmy zała-
twić jeszcze przed tym meczem – a konkretnie: w dniu jego roze-
grania. Było to możliwe dzięki uprzejmości ówczesnego Prezesa  
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Jana Golana, którego wczesnym 
rankiem, w święto 1 maja, zabrałem z domu i przewiozłem do sie-
dziby związku. Po godzinie potrzebne dokumenty mieliśmy w ręku. 
Teraz trzeba było jeszcze dostarczyć je do Kocka przed pierwszym 
gwizdkiem sędziego. Akcja zakończyła się sukcesem, a satysfakcja 
z tego powodu była tym większa, że po widowiskowym i niezwykle 
zaciętym pojedynku wygraliśmy 2:1 dzięki golom strzelonym przez 
Tomasza Wdowiaka i Jana Firleja. Ale ojcem zwycięstwa ogłosili-
śmy Przemka Delmanowicza, który na kilka minut przed ostatnim 
gwizdkiem arbitra obronił w ekwilibrystyczny sposób rzut karny 
egzekwowany przez byłego kapitana i zawodnika II ligowej Lubli-
nianki Wiesława Rafalskiego.  

Zainteresowanie spotkaniem było na tyle duże, że telewizja lu-
belska przysłała ekipę reporterską z najpopularniejszym wówczas 
komentatorem sportowym Adamem Tomankiem, który zmontował 
krótką relację i przeprowadził wywiad z naszym trenerem Mieczy-
sławem Piszem. Materiał filmowy został wyemitowany w wieczor-
nych telewizyjnych wiadomościach sportowych.  

Radość ze zwycięstwa wśród zawodników była tak ogromna, że 
nazajutrz spotkali się oni w komplecie przy układaniu drenażu, 
którego zadaniem było odprowadzenie do okalającego rowu nad-
miaru wody spod przyszłej płyty boiska. A do położenia w ziemi 
było blisko 300 metrów specjalnych rur. Kopanie rowów odbywało 
się przy pomocy koparki łańcuchowej. Resztę prac trzeba było  
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wykonać ręcznie: nasypać warstwę piasku, warstwę żwiru, wyprofi-
lować spadki, położyć rury drenarskie i następnie w odwrotnej  
kolejności przykryć je żwirem i piaskiem.  

W maju, przy użyciu ciężkiej równiarki należącej do Przedsię-
biorstwa Robót Drogowych, została ostatecznie wyprofilowana  
i wyrównana płyta boiska. Specjalistyczna maszyna musiała prze-
mierzyć niezliczoną ilość razy wzdłuż i w poprzek placu, aby uzy-
skać wymagany efekt. W tym momencie pojawił się kolejny pro-
blem. Powierzchnię płyty zalegała wyjałowiona glina, wymagająca 
użyźnienia torfem, który zamówiliśmy u jednego z prywatnych wła-
ścicieli stawów w Samoklęskach. Jego przewozem zajął się miej-
scowy właściciel firmy transportowej Janusz Rybkowski. Kilka dni 
później torf został załadowany na rozrzutnik ciągnikowy i równo-
miernie rozmieszczony na całej powierzchni boiska, a następnie za 
pomocą agregatu uprawowego wymieszany z podłożem. Na koniec 
została posiana trawa. Ciągnik i maszyny rolnicze należały do ów-
czesnego radnego Jerzego Szlachetki. On też zajął się ich obsługą. 
Radny służył nam pomocą od samego początku. Był bardzo aktyw-
ny nie tylko przy realizacji co raz wymyślanych przez nas inwesty-
cji, ale również podczas przygotowywania i obsługi Festynów Spor-
towo Rekreacyjnych. 

W ten oto sposób ukończyliśmy wszystkie prace związane z bu-
dową płyty boiska. Teraz wypadało tylko nasłuchiwać jak trawa 
rośnie i czuwać, aby promienie wakacyjnego słońca nie wysuszyły 
nasion. Mając własny hydrant, uzbroiliśmy się w węże i prądownice 
strażackie, aby w porę zapobiegać ewentualnym następstwom dłu-
gotrwałej suszy. Jak się potem okazało sprzęt nawadniający okazał 
się przydatny i kilka razy byliśmy zmuszeni do jego użycia. 

8 maja dotarła do nas przygnębiająca wiadomość z Cukrowni 
Garbów o wypowiedzeniu umowy o sponsoringu. Późniejsze odwo-
łanie nie przyniosło skutku i ostatecznie nasza krótkotrwała przy-
goda z garbowskim cukrem dobiegła końca. Niewątpliwy wpływ na 
tę decyzję miała potyczka rozstrzygająca o tegorocznym awansie.  
6 czerwca na boisku przy dawnym LZNS-ie stanęły naprzeciw sie-
bie jedenastki BKS i Zawiszy. Dyrekcja i załoga Cukrowni, tym  
razem jako… oficjalny sponsor Zawiszy, przygotowały uroczystą 
oprawę. Były torty i wina musujące, ponieważ Garbowianie, bez 
względu na wynik byli już pewni awansu. Ten mecz, będący zara-
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zem meczem ostatniej kolejki rundy wiosennej, miał jedynie  
rozstrzygnąć kto oprócz nich będzie grał jesienią w wyższej klasie 
rozgrywkowej. Byliśmy w stawce dwóch drużyn liczących się  
w grze, ale na żaden ukłon ze strony naszego gminnego sąsiada nie 
mogliśmy liczyć. Co więcej, już przed pierwszym gwizdkiem wiado-
mo było, że podczas najbliższych 90 minut nasze wzajemne sto-
sunki przypominać będą relację pomiędzy Kargulem a Pawlakiem. 
Zanosiło się na „świętą wojnę”. Rekordowa grupa sympatyków piłki 
nożnej, zgromadzona wokół boiska, czekała na walkę gladiatorów. 
Wśród ponad tysięcznej widowni była liczna delegacja kibiców  
i działaczy z Kocka, która mocno zagrzewała piłkarzy Zawiszy do 
walki. Remis albo nasza porażka oznaczała dla ich ukochanego 
Polesia przepustkę do wyższej ligi. Nic takiego jednak nie nastąpiło. 
Mimo że rywal wyglądał groźnie i prężył muskuły BKS konse-
kwentnie realizował swoje założenia i po zaciętej walce odniósł  
zasłużone zwycięstwo 3:2. Cukrowniane szampany nie wystrzeliły. 
Przynajmniej nie na boisku.  

Samo spotkanie przebiegało w bardzo nerwowej atmosferze.  
Często dochodziło do ostrych, wręcz brutalnych spięć, przy czym 
dużo większą nadpobudliwością wykazał się nasz konkurent.  
Arbiter spotkania zmuszony był aż dwukrotnie sięgać po czerwony 
kartonik, aby usunąć z boiska najbardziej krewkich i agresywnych  
zawodników gospodarzy. Na listę strzelców w naszej ekipie wpisali 
się Jacek Borkowski, Krzysztof Białek i niezawodny jak zwykle  
Tomasz Wdowiak. 

Po 22 kolejkach zgromadziliśmy 54 punkty, które stały się klu-
czem do bram Klasy Wojewódzkiej. Tym samym została wykorzy-
stana szansa awansu z drugiej pozycji, o którą to możliwość zabie-
gałem – jako prezes BKS – przed dwoma laty na Walnym Zebraniu 
delegatów LZPN. Najbardziej bramkostrzelnymi zawodnikami  
w rundzie wiosennej byli: Tomasz Wdowiak (14 trafień) i Jacek 
Borkowski (7). W całym sezonie 1996/97 najwięcej spotkań roze-
grali: Jacek Borkowski, Jan Firlej, Tomasz Wdowiak i Andrzej Wój-
cik. 

Miesiąc później zostaliśmy zaproszeni na turniej do Gołębia, 
gdzie tamtejszy Hetman obchodził jubileusz 15-lecia powstania 
klubu. Oprócz nas zaproszenie przyjęły trzecioligowe zespoły z Dę-
blina. Wydawać by się mogło, że jedziemy tam na pożarcie, ale dość 
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szybko okazało się, że „nie taki wilk straszny” i po zwycięstwie nad 
gospodarzami oraz bezbramkowym remisie z Czarnymi awansowa-
liśmy do finału, gdzie ulegliśmy nieznacznie Orlętom dopiero w rzu-
tach karnych (3:4). W regulaminowym czasie był remis 1:1. 

Zakończyło się niezwykle udane dla klubu półrocze. Osiągnęli-
śmy sportowy sukces, którego mechanizm został wyzwolony przez 
cele i plany naszego wspólnego działania. A założenia były proste – 
my, jako zarząd klubu mieliśmy zadbać o sprawy organizacyjne, 
rolą trenera było przekonać swych podopiecznych, że wszystko, co 
jest potrzebne do awansu znajduje się w ich głowach i nogach,  
a oni mieli tylko w to uwierzyć. Nie ulega wątpliwości, że każda ze 
stron z wielką starannością „odrobiła lekcje” . 
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Artykuł z Dziennika Wschodni
do Klasy Wojewódzkiej.

Po zwycięstwie 3:2 z Zawiszą o awans do Klasy Wo
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Wschodniego z okazji awansu  
do Klasy Wojewódzkiej. 

 

Po zwycięstwie 3:2 z Zawiszą o awans do Klasy Wojewódzkiej. 



 Krzysztof Flisiak               
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6 czerwca 1997. Po zwycięstwie 3:2 z Zawiszą o awans do Klasy W
jewódzkiej. Od lewej stoją: 
nowicz, Prezes Consultrix-u6

M. Krzepisz, M. Borkowski, M. Dec
M. Pisz z żoną Gosią, J. Flisiak
R. Zając, Kasia, J. Borkowski
M. Górny, S. Włodowski, K. Flisiak

 

 

 

                                                           
5
 „CONSULTRIX” - Centrum Ochrony Pracy i Biznesu w 

6
 Prezesem firmy CONSULTRIX był ojciec naszego bramkarza Przemka Delmanowicza.
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6 czerwca 1997. Po zwycięstwie 3:2 z Zawiszą o awans do Klasy Wo-
Od lewej stoją: dwaj pracownicy Consultrix-u5, P. Delma-

6, A. Wójcik, T. Wdowiak, M. Stańkowski
, M. Dec. T. Mąka, D. Wójcik, L. Włoch, ?,

, J. Flisiak. W dolnym rzędzie od lewej: K. Białek
J. Borkowski, J. Firlej, P. Plak, K. Burdzicki, J. Kupisz

, K. Flisiak, J. Flisiak. 

                   

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu w Lublinie, ówczesny sponsor klubu.  

Prezesem firmy CONSULTRIX był ojciec naszego bramkarza Przemka Delmanowicza. 
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. W dolnym rzędzie od lewej: K. Białek, 
, J. Kupisz, 

 



 

 

WEMBLEY W BOGUCINIE 
 

JESIEŃ 1997 
 

Pierwszy sezon w Klasie Wojewódzkiej rozpoczęliśmy 18 sierpnia na 
boisku w Trawnikach, ulegając tamtejszej Trawenie 2:4. Później 
było już znacznie lepiej, a ponownie komplet punktów zgubiliśmy 
dopiero w 9 kolejce rundy jesiennej w spotkaniu z Orionem Nie-
drzwica. 29 sierpnia podpisaliśmy z Lublinianką umowę transfero-
wą dotycząca Mieczysława Pisza. I od tej pory mógł on występować 
w naszym klubie w charakterze trenera – zawodnika. Trzy dni póź-
niej o jego umiejętnościach piłkarskich przekonała się boleśnie 
ekipa Viru Dorohucza, która z własnego boiska schodziła z ciężkim 
bagażem ośmiu straconych goli. Dwa z nich zostało zapisane na 
konto Pisza. Ten i następny mecz to jedynie krótki epizod tego za-
wodnika w barwach BKS oraz przystanek do kolejnej piłkarskiej 
przygody, jaką napisało życie – tym razem w Tarnobrzeskiej Siarce. 
Po odejściu Mieczysława Pisza, od 14 września „pałeczkę” tymcza-
sowego trenera zespołu przejął grający stoper Marek Dec. 

Sprawy związane z boiskiem i jego infrastrukturą przebiegały 
zgodnie z planem. I tak, 22 września rozpoczęliśmy budowę konte-
nera socjalnego. Jego bezinteresownego wykonania podjął się miej-
scowy ślusarz Waldemar Smolak, a pomagali mu w tym Mieczysław 
Abramek i Krzysztof Flisiak. Roboty i spraw organizacyjnych  
nazbierało się tyle, ile grzybów po deszczu. Najpierw musieliśmy 
zdobyć odpowiednie materiały. Potem trzeba było pomierzyć, pociąć  
i pospawać elementy stalowe konstrukcji budynku, wstawić okna  
i drzwi, ułożyć podłogę, zrobić ławeczki i wieszaki dla zawodników, 
rozprowadzić instalację elektryczną, wypełnić wełną przestrzenie  
w ścianach i zamknąć je płytami pilśniowymi, a na koniec przykryć 
to wszystko dachem. Po trzech tygodniach wytężonych, wielogo-
dzinnych prac, na dzień przed otwarciem stadionu, cała konstruk-
cja została załadowana dźwigiem na tzw. niskopodwoziówkę  
i przewieziona na właściwe miejsce.  
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Tymczasem jeden z narożników boiska zdominowało „pole ryżo-
we” – rozlewisko wody, wymagające wykonania dodatkowego dre-
nażu. Znów trzeba było zakasać rękawy, by kopać rowy, sypać  
piasek i kamień, układać rury, a na koniec przykryć darnią. Musie-
liśmy się z tym spieszyć, bo za kilka dni specjalna komisja Lubel-
skiego Związku Piłki Nożnej miała dokonać weryfikacji boiska pod 
kątem jego przydatności do rozgrywania meczów ligowych. Zdążyli-
śmy. 

Bogucin, 19 października Roku Pańskiego 1997. Na ten dzień 
czekaliśmy od dawna. Poranek przywitał nas ciepłem i słońcem. 
Świat mienił się złotem jesiennych liści. Wraz z nastaniem dnia  
życie części mieszkańców wioski nabrało szybszego tempa. W wirze 
obowiązków, w pośpiechu, stresie i napięciu załatwialiśmy ostatnie 
ze spraw. Ich lista była obszerna: stoły, krzesła, naczynia, nagło-
śnienie, woda święcona, wstęga… Udało się. Zanim dotarli pierwsi 
goście wszystko zostało zapięte na ostatni guzik. Przyszedł czas na 
ich oficjalne przywitanie i na okolicznościowe przemówienia. 

Zegary biły trzynastą, kiedy z głośników popłynęły słowa: 

 – W imię ojca i syna i ducha świętego… 

 – Amen. 

Dookoła zapadła głęboka cisza. W atmosferze podniosłości i po-
wagi rozpoczynała się ceremonia poświęcenie stadionu piłkarskiego 
w Bogucinie. Po krótkiej modlitwie odprawionej przez garbowskiego 
proboszcza Stanisława Wąsika nastąpiło uroczyste otwarcie obiek-
tu. W kolejce do przecięcia wstęgi ustawili się: Wójt Zdzisław Nie-
dbała, Starosta Puławski Henryk Wieczorek, Prezes Lubelskiego 
Związku Piłki Nożnej Jan Golan, Sołtys Jan Chabros, Prezes Zawi-
szy Garbów Tadeusz Drozd i Prezes BKS Bogucin Krzysztof Flisiak.   

 
Chwilę później nad murawą bogucińskiego boiska wybrzmiał 
dźwięk sędziowskiego gwizdka, oznajmiający rozpoczęcie zawodów 
sportowych.  

To, co jeszcze niedawno było w sferze marzeń, dziś stawało się 
rzeczywistością: prawdziwe boisko, prawdziwi piłkarze, prawdziwy 
arbiter – i to wszystko w miejscu, które jeszcze nie tak dawno przy-
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krywało lustro wody. Do pełnej kumulacji szczęścia zabrakło jedy-
nie zwycięstwa. Spotkanie z Puławiakiem skończyło się bezbram-
kowym remisem i na pierwsze bramki w Bogucinie kibice musieli 
jeszcze cierpliwie poczekać.  

Po trudach meczu przyszedł czas na biesiadną część uroczysto-
ści. I tu do akcji, w odświętnych strojach, wkroczyły panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, które zadbały o kulinarną oprawę przyjęcia, 
serwując m.in. gorące posiłki i specjalnie upieczony na tę okolicz-
ność - okazały tort. Zaśpiewały również piosenkę, specjalnie napi-
saną na tę okazję przez Zofię Abramek. Do wspólnego stołu zasiedli 
wszyscy: piłkarze, działacze, delegacja klubu z Garbowa, zaprosze-
ni goście, sponsorzy, mieszkańcy wsi. Znalazło się też miejsce dla 
naszych niedawnych oponentów i niedowiarków. Byli młodzi i star-
si, kobiety i mężczyźni. Nikt nie zwracał uwagi na status społeczny 
czy przekonania polityczne. To było prawdziwe wiejskie święto! 
Święto tych wszystkich, którzy wnieśli wkład we wspólne dzieło. 
Święto, które na długie lata zjednoczyło prawie całą bogucińską 
społeczność. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie pojawiło się jedno 
nurtujące pytanie: dlaczego na tych uroczystościach zabrakło nie-
których osób? Na liście wielkich nieobecnych znaleźli się: Józef Go-
lec – dyrektor Agencji Własności Rolnej i Kazimierz Stelmaszczuk – 
inspektor Wydziału Środowiska Lubelskiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Przecież bezsprzecznym pozostaje fakt, że bez ich pomocy reali-
zacja tej inwestycji byłaby niemożliwa. Nawiasem mówiąc, okazało 
się po latach, że byliśmy jedynymi szczęśliwcami, którym udało się 
pozyskać bezgotówkowo grunty z agencji. W sumie było tego prawie  
3 hektary. Czemu więc ich wtedy zabrakło... To pytanie powraca do 
dziś, i jak sumienia wyrzut przypomina, że ta sprawa ciągle leży na 
półce spraw niedokończonych. Mea culpa. 

A wracając na boisko. Pierwsze gole dla BKS-u padły w Boguci-
nie 2 listopada. W drużynie seniorów do bramki rywala trafił  
supersnajper Dariusz Zielonka, a w meczu juniorów Wiesław Sta-
chyra, który był wielką nadzieją bogucińskiej piłki – szkoda tylko, 
że nie udało się w pełni wykorzystać danego mu talentu. Sezon 
zakończyliśmy bilansem 6 zwycięstw, 4 remisów i 5 porażek. Jak 
na beniaminka całkiem przyzwoity wynik.  
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Najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem rundy jesiennej zo-
stał Dariusz Zielonka – 12 goli, a Krzysztof Białek i Jacek Borkow-
ski dołożyli po 6.  

16 listopada odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze, któ-
re choć nie przyniosło istotniejszych zmian w ścisłym kierownictwie 
BKS, to pokazało, że w obozie sympatyków klubu przybyło kilka 
znaczących ogniw, m.in. Leszek Włoch z Lublina – wierny kibic  
i sponsor strojów sportowych oraz Henryk Wójcik – człowiek  
o rozległej wiedzy sportowej, pozostał z drużyną na dobre i na złe 
jako pasjonat piłki i działacz sportowy. 

A oto piosenka napisana na okoliczność otwarcia stadionu przez 
miejscową nauczycielkę i poetkę Zofię Abramek, prywatnie żonę 
jednego z działaczy klubu: 

Boguckie gosposie – dorodne jak lale 
Potrafią zaśpiewać, pieką doskonale. 
Dzisiaj zaśpiewamy, już tradycja taka 
Z okazji otwarcia boiska „Piżmaka”. 
 

Nasz sołtys Janeczek ciężar władzy dźwiga 
Dzielnie go wspomaga nasza „baba – liga” 
Żadnych rozporządzeń on nie zaniedbuje 
Co sołtys zarządzi – zaraz się zrymuje. 

 
Chłopcy z BKS-u – piłkarze jak trzeba 
Kopią raz do bramki, 3 razy do nieba! 
A kiedy naprawdę grę skoncentrowali 
To do wojewódzkiej klasy się dostali. 
 

Był staw byle jaki, zarośnięty trzciną 
Teraz jest boisko, mozolnie dni płyną. 
Zasiana już trawa, bieżnia „prawie – prawie” 
Zostały wspomnienia po Boguckim stawie. 
 

Zielony dywanik gładko przystrzyżony 
Muskany, głaskany jak czuprynka zony. 
Z hydrantu pryskali – szkoda, że nie w domu, 
Bo uschły warzywa – nie było lać komu. 
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Prezes BKS-u nie zasypia sprawy 
Pilnuje zasiewu nawozu i trawy 
Na treningach uśmiech wysyła „spod wąsa” 
Piłkarski narybek po boisku pląsa. 

 
BKS – juniorki, A-klasa, B-klasa 
Cały tłum sportowców na treningach hasa! 
Wejdzie coś nowego – decyzja podjęta: 
BKS zakłada „klasę abstynenta”! 

 
Bieżnia wokół stawu ciągle jeszcze nie ta 
Bo wszystkim pasuje w „Podolance” meta. 
Przez warszawską szosę nie sposób przeskoczyć 
I gdzie mają chłopcy wąsiki umoczyć? 

 
Po wygranym meczu jest w „Bistro” zebranie 
Trzeba uczcić sukces – małe oblewanie! 
Po przegranym meczu: na te nasze smutki 
Idziemy do „Bistro” by napić się wódki. 
 

Do istnienia klubu dużo forsy trzeba 
Na piłki, na stroje na „masło do chleba” 
Nie jeden plik „szmalu” z kieszeni wyłoży 
Wiwat, niech nam żyją kochani sponsorzy! 

 
Chuda kiesa w klubie, prezes cienko przędzie 
Może mu od dzisiaj sponsorów przybędzie? 
Tylko skarbnik Klubu uśmiecha się słodko 
Umie rządzić kasą nasz „Piotruś – Kołodko”. 
 

Zawsze pierwsze ważne to, co na boisku 
Chociaż z tego nie ma nijakiego zysku. 
Przez miesiąc Abramek „salon” robić latał 
W domu dach przecieka – nawet nie załatał. 

 
Flisiak i Abramek tak zapracowani 
Do domu nie schodzą, żonom mówią „pani” 
Dzieci nie widują prawie całe lato 
Już córki pytają: czy ten pan to tato? 
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Boguckie chłopaki czasem psotne nieco 
Ale jak potrzeba, to przykładem świecą. 
Tak z młodymi bywa: ten pije, ten pali 
A oni boisko sami zbudowali. 

 
Tu powstanie stadion, już postanowione! 
Tu będą grać dzieci, zaprosi się żonę! 
Chętniej będzie młodzież pracować na polu 
Aby w wolnych chwilach zażywać futbolu. 
 

Boisko i stadion – inwestycja śliczna 
Do tego pasuje sala gimnastyczna. 
Drogi panie wójcie oraz wojewodo 
Pomóżcie troszeczkę – chłopcy nie zawiodą. 

 
To był dobry pomysł „Piżmaka” zbudować 
Gest godny uznania, warto naśladować, 
Młodzież ma pod sklepem stać z butelką w dłoni 
Niech gra na „Piżmaku” i za piłką goni. 
 

Niech wam na „Piżmaku” szczęście dopisuje, 
Niech w drużynie zgoda i spokój panuje. 
Oby wszystkie mecze BKS wygrywał 
Oby od pucharów stół się załamywał. 
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Otwarcie stadionu 

Otwarcie stadionu 
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Otwarcie stadionu – 1997 r. 

 

Otwarcie stadionu – 1997 r. 
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Otwarcie stadionu 

M. Dec, A. Wójcik
P. Delmanowicza
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Otwarcie stadionu – 1997 r. 

 

, A. Wójcik i D. Zielonka wrzucają trenera 
P. Delmanowicza do stawu. 
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Październik 1996. Świeżo zmontowana szatnia przewożona  
przyczepą niskopodwoziową

Od lewej stoją: Marian Urbański
Wójt Zdzisław Niedbała, Starosta Puławski Henryk Wieczorek

W ludowych strojach panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
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Październik 1996. Świeżo zmontowana szatnia przewożona  
niskopodwoziową na stadion.  

 

Od lewej stoją: Marian Urbański – Lubelski Związek Piłki Nożnej, 
tarosta Puławski Henryk Wieczorek.  

W ludowych strojach panie z Koła Gospodyń Wiejskich. 
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D. Misiurek i T. Sokołowski

Tak wyglądał stadion BKS
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i T. Sokołowski. Otwarcie stadionu – 1997 r. 

Tak wyglądał stadion BKS-u jesienią 1997 roku. 

71 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 



 

 
 

I ZNÓW POD „OBCYM NIEBEM” 
 

WIOSNA 1998 
 

Zanim z kalendarzy znikły kartki z napisem „zima” zakupiliśmy 
betonowe krawężniki na bieżnię sportową oraz materiały elektrycz-
ne (słupy, przewody, osprzęt) do wykonania przyłącza energetycz-
nego w budynku socjalnym. W tym drugim przypadku nieocenioną 
pomoc okazał nam  Mieczysław Borkowski, dyrektor ELTOR-u – 
Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Rolnictwa, a jednocześnie członek 
zarządu BKS Consultrix Bogucin. To dzięki jego staraniom zakupi-
liśmy materiały po niezwykle korzystnych cenach. 

Zajęcia treningowe w okresie przygotowawczym prowadzone były 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach,  
a wszystkie mecze rundy rewanżowej musieliśmy rozgrywać poza 
Bogucinem. Po jesiennych rozgrywkach płyta boiska przypominała 
bardziej gospodarskie klepisko niż piłkarską murawę. Postanowili-
śmy więc, że trzeba jej dać odpocząć, aby miała lepsze warunki do 
ukorzenienia. W związku z tym musieliśmy powrócić na boisko  
w Garbowie. Początkowo były z tym spore problemy, ale ówczesne 
władze gminne zawczasu potrafiły rozwiązać narastający konflikt  
z Zawiszą. 

Sezon wiosenny. Co to był za sezon! Stanowił jedną wielką karu-
zelę kadrową w naszej ekipie. A zaczęła się ona kręcić 7 stycznia od 
rozmowy z Markiem Sadowskim, któremu zaproponowaliśmy po-
nowne przyjęcie roli szkoleniowca BKS. Jak się wkrótce okazało, 
równoległe negocjacje z Markiem na ten sam temat prowadzili dzia-
łacze lubelskiego Motoru i nietrudno zgadnąć, że to oni stali się 
wkrótce jego nowym pracodawcą. W tej sytuacji udało się nam 
osiągnąć kompromis polegający na tym, że do Bogucina przyjdzie 
asystent Sadowskiego - były mistrz Europy juniorów w skoku w dal 
oraz wicemistrz olimpijski i mistrz Europy seniorów w sztafecie 
4×100 m Leszek Dunecki. Jego przygoda jako szkoleniowca BKS 
nie trwała długo. W sparingowym meczu rozegranym 3 marca  
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w Kamionce za trenerskie sznurki pociągał już eks-zawodnik  
Lublinianki – Sylwester Czernicki. Ekipa z Kamionki przeżywała 
wtedy prawdziwy rozkwit. W jej barwach występowali zawodnicy  
z pierwszoligowym stażem, między innymi bramkarz Dariusz Opol-
ski, który w tym spotkaniu musiał aż trzykrotnie uznać wyższość 
swego imiennika z drużyny BKS. Mecz ten, zakończony remisem 
(3:3), był spektaklem jednego aktora - Dariusza Zielonki, którego 
gole mogłyby stanowić ozdobę pojedynków piłkarskich na dużo 
wyższym poziomie rozgrywkowym. 

Niedługo potem doszło do kilku spektakularnych transferów. Do 
3-ligowych Czarnych Dęblin przeszedł na zasadzie wypożyczenia 
nasz młody, niezwykle uzdolniony bramkarz Paweł Plak. Wydaje 
się, że ten ruch był dla niego nieco przedwczesny, ponieważ po 
dwóch miesiącach Paweł powrócił do Bogucina.  

Prawdziwym szlagierem transferowym było natomiast przejście 
Mieczysława Pisza (powrócił z wypożyczenia do Siarki Tarnobrzeg) 
do greckiego zespołu Αµπελόκηποι θεσσαλονικη. Ruch ten wprowa-
dził urzędników Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w takie zakłopo-
tanie, że nie potrafili oni ustalić tzw. odstępnego. Nie było w tym 
nic dziwnego, ponieważ związek nigdy wcześniej nie transferował za 
granicę piłkarza występującego w tak niskiej klasie rozgrywkowej. 
Skończyło się na tym, że LZPN zrezygnował z pobierania opłat  
i M. Pisz przeszedł do 3 ligowej drużyny, z greckich Salonik, z kartą 
zawodniczą na ręku. 

W trakcie sezonu nastąpiła kolejna roszada trenerska – dymisję 
złożył S. Czernicki, a stery po nim przejął golkiper bogucińskiego 
zespołu Przemysław Delmanowicz. To posunięcie okazało się przy-
słowiowym „strzałem w dziesiątkę”, ponieważ BKS w trzech kolej-
nych meczach odprawił swych rywali z potężnym bagażem goli (5:1 
z Virem Dorohucza, 6:0 z Wilkami Wilków i 4:0 z Tęczą Kraśnik). 
Jednak najważniejszym spotkaniem sezonu dla piłkarzy BKS był 
znowu mecz z lokalnym przeciwnikiem – Zawiszą Garbów, rozegra-
ny 6 czerwca. Po efektownym zwycięstwie 4:0 nikt nie miał wątpli-
wości, że piłkarskie berło w gminie Garbów należy się graczom  
z Bogucina.  

Najskuteczniejszym zawodnikiem tej rundy był Karol Waligórski 
– autor 7 goli, po dwa mniej strzelili: Sławomir Gnieciak, Dariusz 
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Hrycaj i Dariusz Zielonka. Najwięcej czasu na boisku w sezonie 
1997/98 spędzili: Sławomir Włodowski, Marek Dec i Mariusz 
Stańkowski.  

Wkrótce dobre nastroje w drużynie popsuła wiadomość ze 
związku piłki nożnej, następującej treści: „W wyniku reorganizacji 
rozgrywek prowadzonych przez LZPN likwidacji ulega Lubelska 
Klasa Wojewódzka”, co oznaczało, że bez względu na uzyskane  
wyniki wracamy w szeregi Klasy A. Wielka szkoda, ponieważ już 
wtedy coraz głośniej mówiło się w klubie o tym, że mozolnie budo-
wana drużyna już w niedalekiej przyszłości jest stanie powalczyć  
o dużo wyższe cele niż dotychczas. Nadchodzący sezon miał zwery-
fikować, czy te opinie miały pokrycie w rzeczywistości. 

Tabela końcowa sezonu 1997/98 

 

 



 

 

NAWET SŁYNNA BARCELONA  
BKS-u NIE POKONA 

 

JESIEŃ 1998 
 

Podczas letniej przerwy w ligowych rozgrywkach zabraliśmy się za 
wykonanie przedłużenia napowietrznej linii niskiego napięcia  
w kierunku drogi krajowej Warszawa – Lublin. Bez tej inwestycji, 
nie uzyskalibyśmy warunków technicznych na wykonanie przyłą-
cza kablowego do budynku socjalnego. Postawiliśmy dwa słupy 
energetyczne i zawiesiliśmy pomiędzy nimi linki zasilające. Więk-
szość prac przeprowadził nieodpłatnie miejscowy elektryk – Jan 
Sim. Niedługo potem Zakład Energetyczny wybudował przyłącze, 
co sprawiło, że pomieszczenia szatni opromieniło światło elektrycz-
ne. Powiało cywilizacją! 

Kolejna letnia inwestycja to żużlowa bieżnia sportowa, której 
granice wyznaczyły krawężniki ułożone przez Jana Chabrosa  
i Mieczysława Abramka. 

Tuż przed rozpoczęciem rundy jesiennej wypożyczyliśmy do IV 
ligowej Garbarni Kurów dwóch młodych, doskonale zapowiadają-
cych się zawodników: bramkarza Pawła Plaka i obrońcę Mariusza 
Stańkowskiego. Osłabieni kadrowo – niejako w trybie awaryjnym – 
zmuszeni byliśmy szukać drugiego bramkarza. Po krótkim przeglą-
dzie środowiska piłkarskiego wybór padł na Dariusza Misiurka  
z Budowlanych Lublin. Niedługo potem, po rezygnacji Przemysława 
Delmanowicza, Darek został podstawowym i wyróżniającym się 
graczem w „jedenastce” BKS Consultrix. 

Wiosenna kwarantanna wpłynęła niezwykle korzystnie na płytę 
boiska. Całą jego powierzchnię, niczym oazę na pustyni, pokryła 
bujna zieleń. Szczególnej urody dodawały otoczce boiska rozłożyste 
gałęzie wierzb. Wyglądało to naprawdę ładnie. A żeby było jeszcze 
ładniej, musieliśmy zniwelować nierówności powierzchni, które 
pojawiły się jesienią ubiegłego roku. Ciężki, szczelnie wypełniony 
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wodą wał poradził sobie z tym doskonale. Podziwiając płaską jak 
stół nawierzchnię poczuliśmy, że czas naszej sportowej tułaczki 
dobiegł końca. Poczuliśmy, że nareszcie jesteśmy u siebie. Tu 
wszystko było inne: świeże, kolorowe, pachnące, a co najważniejsze 
– było nasze. Wydarte naturze i… maszynie biurokracji. Od począt-
ku do końca wypracowane własnymi rękami.  

Trzeba przyznać, że perspektywa rozgrywania meczów na boisku 
w Bogucinie wpłynęła mobilizująco zarówno na działaczy, jak i na 
piłkarzy.   

Pod względem organizacyjnym okres przygotowawczy do sezonu 
przebiegał bez zakłóceń. Pozostało nam opracować strategię,  
pozwalającą utrzymać zwyżkującą formę drużyny, by po zakończe-
niu rundy rewanżowej zameldować się na przyzwoitym miejscu  
w ligowej tabeli. Ale najpierw drużyna musiała zrobić wszystko, by 
odczarować własne boisko, ponieważ w dwóch poprzednich, roze-
granych jesienią ubiegłego roku meczach BKS-owi nie udało się 
osiągnąć zwycięstwa. Pierwsza okazja ku temu nadarzyła się już na 
starcie rozgrywek w spotkaniu z LKS Trawniki i dzięki celnemu 
trafieniu Macieja Mościbrodzkiego została w pełni wykorzystana. 
Jak się później okazało, było to preludium do kolejnych sukcesów. 
Trzy następne mecze zakończyły się również naszą wygraną i ku 
ogólnemu zdziwieniu objęliśmy samodzielne przewodnictwo. 

Mimo, że na sny o potędze było jeszcze za wcześnie, w szatni co-
raz częściej dało się słyszeć chóralne: „Nawet słynna Barcelona, 
BKS-u nie pokona!”. Rozpędzonych piłkarzy z Bogucina powstrzy-
mali dopiero w piątej kolejce spotkań zawodnicy z Wierzchowisk.  
A dwa tygodnie później przytrafiła się druga wpadka – tym razem  
z Żyrzyniakiem. I na tym meczu limit naszych porażek w tej fazie 
rozgrywek został wyczerpany.  

Podsumowując rundę: zdobyliśmy 35 punktów, notując  
2 porażki, tyle samo remisów i odnosząc aż 11 zwycięstw. Kiedyś, 
mówiono o nas: „rycerze wiosny”, teraz zostaliśmy „królami jesie-
ni”. Najwięcej bramek dla BKS zdobyli Dariusz Zielonka - 10, Jacek 
Borkowski – 6 i Karol Waligórski - 5. Po pierwszej rundzie przewo-
dziliśmy ligowej tabeli. Pozostałe drużyny, przynajmniej do wiosny, 
zmuszone były oglądać nasze plecy. 



 Krzysztof Flisiak               
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1998 r. Mecz Oldboyów BKS

Piotrowice 1998 r. Po zwycięstwie w Pucharze Wójta.
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1998 r. Mecz Oldboyów BKS-u i Zawiszy. 

Piotrowice 1998 r. Po zwycięstwie w Pucharze Wójta.
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BYĆ ALBO NIE BYĆ 
 

WIOSNA 99 
 

Tym razem przerwa w zajęciach treningowych trwała wyjątkowo 
krótko. Na wygrzewanie się w fotelu przodownika rozgrywek nie 
było czasu. Zdawaliśmy sobie doskonale sprawę w jakim miejscu 
jesteśmy, i jak trudnym zadaniem będzie obrona wypracowanej 
jesienią pozycji. W sporcie jest bowiem tak, że wszyscy sprężają się 
na lidera. Uzyskanie korzystnego wyniku z takim rywalem jest 
pewnego rodzaju nobilitacją dla drużyn teoretycznie słabszych. 
Nikt z nas nie łudził się, że tym razem może być inaczej. Tym bar-
dziej, że na swoich plecach czuliśmy wyraźny oddech kilku drużyn, 
którym, tak jak nam, marzył się tegoroczny awans. Dlatego, za-
miast liczyć na taryfę ulgową, zabraliśmy się czym prędzej za rege-
nerację sił i ustalenie właściwej taktyki na rundę rewanżową. 

Wszystko odbywało się pod stałym nadzorem zarządu i sztabu 
szkoleniowego. Tym, co nas stale wyróżniało pośród innych ekip, 
była ogromna dyscyplina wewnętrzna – moralna, taktyczna i finan-
sowa. Nad tą ostatnią czuwał od początków istnienia klubu Piotr 
Kowalczyk. Powadzona przez niego z wielką starannością księgo-
wość była dla nas stale przejrzysta, mimo że w każdym roku ka-
lendarzowym podwajaliśmy budżet, jaki zapewniała nam gmina. 
Dodatkowe dochody uzyskiwaliśmy m. in. z festynów, prac zarob-
kowych i datków od sponsorów. Ewidencją sprzętu sportowego 
zajmował się Mieczysław Abramek, a po nim Julian Firlej – oni po-
siadali najlepszą wiedzę na temat tego: kto i kiedy otrzymał spor-
towe ortaliony lub buty, i kiedy powinien otrzymać następne.  

Pomimo bardzo dogodnej pozycji wyjściowej zarząd klubu nie 
wywierał jakiejkolwiek presji na trenera i jego podopiecznych. Zało-
żenia były takie: jeśli drużyna udźwignie spoczywający na niej cię-
żar, jeśli dopisze szczęście i ominie nas plaga kartek i kontuzji - 
będziemy się cieszyć. A, jeśli marzenia o „okręgówce” chichot losu 
przesunie na następny rok - rwać włosów z głowy nie będziemy. 
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Sezon wiosenny rozpoczął się dla nas niefortunnie - z inaugura-
cyjnego spotkania w Trawnikach z tamtejszą Traveną wróciliśmy 
bez punktów. Co prawda trzy następne mecze przeszliśmy jak  
burza, ale w piątej kolejce odbiliśmy się od Wierzchowisk jak od 
ściany, i światełko nadziei na awans mocno przyblakło. Po drodze 
zgubiliśmy jeszcze punkty w remisowym meczu na trudnym terenie  
w Żyrzynie i o naszej przyszłości miały zdecydować mecze rozegra-
ne pomiędzy 16 i 30 maja ze ścisłą czołówką tabeli. Zaczęło się od 
heroicznego boju (6:5) z Niemcami, a po jednobramkowych wygra-
nych z Kockiem oraz Piaskami wydawało się, że wróciliśmy z po-
wrotem do gry o najwyższe ligowe cele. Przynajmniej tak wydawało 
się kilku naszym graczom, którzy z pewną dozą nonszalancji pode-
szli do kolejnego meczu w Łęcznej. W efekcie takiej postawy do  
domu wróciliśmy z zaledwie jednym punktem. Remis z tamtejszym 
Sokołem potraktowaliśmy jako dzwonek alarmowy i okazję do ”mę-
skiej” narady pomiędzy zarządem, trenerem i kadrą naszych piłka-
rzy. Już najbliższa przyszłość pokazała, że takie rozmowy były jak 
najbardziej potrzebne.  

Do derbowego spotkania z garbowskim Zawiszą przystąpiliśmy 
niezwykle zmobilizowani i zmotywowani, co dało się zauważyć od 
pierwszego gwizdka arbitra. Przez pełne 90 minut nasi zawodnicy 
kontrolowali grę i nieustannie nękali garbowską defensywę, a celo-
wał w tym Sławomir Gnieciak – autor 2 goli. Najbardziej widowi-
skowym akcentem tego spotkania był rajd „Siwego” wzdłuż linii 
bocznej w drugiej odsłonie meczu, zakończony kapitalnym uderze-
niem z lewej nogi. To była akcja, której nie powstydziłby się żaden 
piłkarz na świecie. Wygraliśmy zasłużenie 3:0.  

Wszystkie mecze z Zawiszą miały swój koloryt. Derby to derby. 
Na takie mecze się czeka, przeżywa i wspomina latami. W takich 
chwilach pojawiają się dodatkowe emocje, na murawie „sypią się 
iskry”, a codzienne uprzejmości odkładane są na bok. Walczyliśmy 
przecież o punkty, o wpływy w gminie i o względy kibiców, ale nig-
dy nie przekroczyliśmy granic zdrowego rozsądku i trzeźwego my-
ślenia. Poza boiskiem byliśmy wobec siebie koleżeńscy. Tak było do 
połowy pierwszej dekady nowego tysiąclecia, później bywało z tym 
różnie. 

Ponieważ BKS wciąż pozostawał w stawce trzech drużyn liczą-
cych się w walce o dwa miejsca premiowane awansem, przyszła 
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pora na ostateczne rozstrzygnięcia. Na pojedynek z LKP II (Lubelski 
Klub Piłkarski) przy ul. Kresowej jechaliśmy po zwycięstwo. Każdy 
inny wynik, w obliczu czekającej nas za tydzień potyczki  
z przodownikiem tabeli - Amatorem Leopoldów, mógłby oznaczać 
stratę nie do odrobienia. O ile Amator był niemal pewien awansu, 
to nasza przewaga nad będącym na trzeciej pozycji zespołem  
z Wierzchowisk wynosiła zaledwie 2 punkty. Tej niedzieli – niczym 
Szekspirowski bohater – stanęliśmy w obliczu dylematu: być albo 
nie być…  

Przeprawa okazała się o wiele trudniejsza niż zakładaliśmy. Po-
czynania naszych zawodników paraliżowała nie tyle odpowiedzial-
ność za wynik, co błyskotliwa gra zawodnika LKP – „Papaja” Mar-
cina Popławskiego, który później przez wiele lat reprezentował bar-
wy I ligowego Motoru Lublin, Górnika Łęczna i Korony Kielce. Jego 
dynamiczne zagrania pachniały golem, ale lubelski bramkarz też 
parokrotnie z najwyższym trudem ratował skórę swoim kolegom. 
Mimo wysiłków obydwu drużyn, na boisku niezmiennie utrzymy-
wał się bezbramkowy remis. 

Z minuty na minutę coraz bardziej dawał się we znaki niemiło-
sierny żar lejący się z nieba i rozgrzane jak martenowski piec po-
wietrze, gęstniejące z minuty na minutę. Z zachodu sunęły czarne, 
ołowiane chmury zwiastujące rychłe załamanie pogody. Ale to nie 
one przykuwały teraz naszą uwagę. Raz po raz spoglądaliśmy na 
zegarki, licząc czas pozostały do końca meczu. Upływał on coraz 
szybciej, a furtka do piłkarskiego raju wciąż pozostawała zamknię-
ta.  

Kiedy wydawało się, że już nic nie jest w stanie odwrócić losów 
spotkania, na daleki strzał zdecydował się Karol Waligórski i, ku 
ogromnej radości grupy bogucińskich kibiców, futbolówka zatrze-
potała w siatce gospodarzy. Parę minut później arbiter odgwizdał 
koniec zawodów. Ufff! 

Zanim udaliśmy się w drogę powrotną dotarła do nas  telefo-
niczna wiadomość o występie naszego najgroźniejszego rywala,  
z którym toczyliśmy korespondencyjny wyścig o V ligę. Nawet  
pomruk nadciągającej burzy, odbijający się głośnym echem od naj-
bliższych budynków, nie był w stanie zagłuszyć tej informacji: 
Wierzchowiska zgubiły 2 punkty w Trawnikach! OKRĘGÓWKA 
JEST NASZAAAA!!!. 
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To już stało się pewne – po raz pierwszy w dziejach garbowszczy-
zny, klub pochodzący z jej terenów wywalczył przepustkę do tej 
klasy rozgrywkowej. Pomeczowej euforii nie była w stanie ugasić 
nawet potężna nawałnica, jaka wkrótce przeszła nad miastem,  
i która zamieniając ulice w rwące potoki, opóźniła o kilka godzin 
nasz powrót do domu.  

Kolejny i zarazem kończący tegoroczne rozgrywki mecz,  
w którym 20 czerwca na boisku w Bogucinie spotkały się ekipy 
lidera i wicelidera A klasy rozegrano w atmosferze piłkarskiego 
święta. Jego wynik nie miał żadnego znaczenia dla ostatecznego 
układu na szczycie tabeli. Aby zapewnić sportową ucztę licznie 
przybyłym sympatykom piłki nożnej, ich ulubieńcy stworzyli cie-
kawe widowisko, w którym padło aż 6 goli, a spotkanie zakończyło 
się  sprawiedliwym podziałem punktów. Zanim wystrzeliły szam-
pany, nasi zawodnicy zrobili to, co zapowiadali jeszcze przed me-
czem – obezwładnili swojego szkoleniowca, po czym rozkołysali  
jego ciało i na „trzy... cztery” wrzucili go do stawu, znajdującego się 
opodal boiska. Później nastąpiły podziękowania, gratulacje i życze-
nia. A, że było co świętować, futbolowy piknik przeciągnął się aż do 
późnych godzin wieczornych. 

W rundzie wiosennej sezonu 1998/99 BKS Bogucin rozegrał 15 
spotkań, notując 10 zwycięstw, 3 remisy i 2 porażki. Największym 
zaufaniem trenera Przemysława Delmanowicza cieszyli się Marek 
Dec, Jan Firlej, Dariusz Misiurek i Karol Waligórski. Ci zawodnicy 
rozegrali komplet spotkań. Niewiele mniej występów zaliczyli: Jacek 
Borkowski, Sławomir Gnieciak, Remigiusz Serko, Tomasz Wdo-
wiak, Andrzej i Dariusz Wójcikowie oraz superstrzelec – Dariusz 
Zielonka, który tylko wiosną 14 razy potrafił znaleźć drogę do siatki 
rywala. W otoczeniu tych zawodników mogliśmy obserwować naro-
dziny wschodzącej gwiazdy gminnego futbolu – Wojciecha Janczy-
ka.  

To był najsilniejszy skład, jakim kiedykolwiek dysponował BKS. 
Wystarczy powiedzieć, że aż siedmiu jego piłkarzy znalazło się  
w „złotej jedenastce” plebiscytu, ogłoszonego w 2014 roku na 20-
lecie klubu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło  
w czasie Festynu Sportowo – Rekreacyjnego, zorganizowanego tym 
razem przez Stowarzyszenie „Mój Bogucin”. Laureatami głosowania 
zostali : Jacek Borkowski, Marek Dec, Jan Firlej, Sławomir Gnie-
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ciak, Wojciech Janczyk, Tomasz Wdowiak i Dariusz Wójcik. W tym 
zaszczytnym zestawieniu znalazło się jeszcze trzech futbolistów  
z tamtego okresu – obrońcy: Dariusz Hrycaj i Roman Zając, a także 
bramkarz Stanisław Gnieciak. O to zaszczytne wyróżnienie otarło 
się jeszcze kilku graczy z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. 
Najlepszym piłkarzem „wszechczasów” wybrano napastnika Sła-
womira Gnieciaka, a tuż za jego plecami zameldował się Tomasz 
Wdowiak. Podium uzupełnili Jacek Borkowski i Stanisław Gnieciak 
z identyczną ilością głosów. 

Nasz sukces został zauważony nie tylko w światku piłkarskim. 
Rozpisywały się o nim również lubelskie media, a niektóre, tak jak 
Kurier Lubelski, nazywały BKS podlubelskim fenomenem. 
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Dziennik Wschodni z 6 lipca 
1996 roku w obszernym arty-
kule „Nagroda za pracowitość” 
przedstawił bogucińskiego be-
niaminka, podkreślając 
ogromne  zaangażowanie 
mieszkańców wsi podczas  
budowy szkolnych pomiesz-
czeń i stadionu piłkarskiego. 

W krótkim wywiadzie trener 
Przemysław Delmanowicz  
wyraził swoją opinię nt. pracy  
w klubie. 
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Ta drużyna zdobyła awans do Klasy Okręgowej. 



 
 

 

WKRACZAMY NA SALONY 
 

JESIEŃ 1999 
 

Historyczny awans do Klasy Okręgowej był dla nas wielkim sukce-
sem, ale był też kolosalnym wyzwaniem pod względem sportowym  
i organizacyjnym. Do prawidłowego funkcjonowania klubu w nowej 
rzeczywistości potrzebowaliśmy dodatkowych funduszy i wzmoc-
nień kadrowych. Jednak, dość szybko okazało się, że ani na jedno, 
ani na drugie nie możemy zbytnio liczyć.  

Na domiar złego, nasz dotychczasowy sponsor – CONSULTRIX 
zerwał umowę o współpracy. Ta decyzja była konsekwencją nagłej  
i niezapowiedzianej rezygnacji Przemysława Delmanowicza z funk-
cji trenera drużyny. Przemek, będący jednocześnie pracownikiem 
wspomnianej firmy, zapałał sympatią do swego poprzedniego klu-
bu, Orionu Niedrzwica. Niewykluczone, że zadecydowały o tym 
względy finansowe. No cóż, sport jest nie tylko formą rozrywki  
i zdrowego wypoczynku – czasami bywa też sposobem zarabiania 
na życie. I trudno się temu dziwić. Nie zmienia to jednak faktu, że 
nad klubem zarysowało się widmo zapaści finansowej. Niewiele  
w tej kwestii zmieniła nagroda za awans w wysokości 5 tys. zł od 
Zarządu Gminy Garbów. To była zaledwie kropla w morzu potrzeb, 
ale musieliśmy sobie jakoś radzić, by uzbierać więcej takich kropli.  

Ignorując wszelkie przeciwności losu podjęliśmy ambitny plan 
sprowadzenia z Zawiszy Garbów doświadczonego obrońcy Tomasza 
Plechy. Mimo zaporowej ceny, jaką przedstawili ówcześni hierar-
chowie garbowskiego klubu, udało się nam szczęśliwie sfinalizować 
transfer.  Było to możliwe dzięki ofiarności kilku działaczy i piłka-
rzy BKS, którzy asygnując na ten cel swoje, dosyć spore, prywatne 
oszczędności sprawili, że budżet klubu pozostał nienaruszony. 
Szukając dalszych rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie 
wydatków postawiliśmy na Marka Deca, który dotychczasową 
funkcję stopera połączył ze stanowiskiem trenera. Jego bogate do-
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świadczenie boiskowe miało zagwarantować dyscyplinę i spokój  
w drużynie.  

Nowej obsady wymagała również posada trenera w zespole ju-
niorów. Współpraca z dotychczasowym szkoleniowcem Ryszardem 
Kopycińskim się wypaliła, a jego miejsce zajął Sławomir Włodow-
ski.  

W okresie przygotowawczym BKS rozegrał szereg spotkań kon-
trolnych, w tym dwa z drużynami czwartej ligi lubelsko - radomsko 
- bialsko - siedleckiej, odnosząc w nich sensacyjne zwycięstwa - 3:2 
z Garbarnią Kurów i 4:2 z Wisłą Puławy. W tym ostatnim spotka-
niu rozegranym na boisku w Bogucinie defensywę „Dumy Powiśla” 
rozmontował niezawodny Dariusz Zielonka - autor trzech trafień. 
Jednego gola dorzucił Wojciech Janczyk. 

W lipcu odbyły się kolejne zawody z cyklu o Puchar Wójta Gmi-
ny Garbów, które zgodnie z przewidywaniami zostały zdominowane 
przez piłkarzy BKS.  

Poza wspomnianym „Dzidkiem” Plechą, podstawową kadrę uzu-
pełniliśmy zawodnikami powracającymi z wypożyczenia do innych 
klubów: bramkarzem Pawłem Plakiem i obrońcą Mariuszem Stań-
kowskim z Garbarni Kurów oraz „Thysonem” Marcinem Górnym  
z POM Piotrowice. Na odważniejsze ruchy personalne nie było nas 
zwyczajnie stać. Poza tym, byliśmy przesiąknięci głęboką wiarą  
w siłę drużyny, a nadchodzący sezon miał jedynie potwierdzić 
słuszność naszej oceny. Chcąc dodatkowo zmotywować piłkarzy do 
większej aktywności podjęliśmy niezwykle odważną, jak na ówcze-
sną sytuację finansową klubu, decyzję o stuprocentowej podwyżce 
premii za wygrany mecz. Aby zabezpieczyć środki na dodatkowe 
wydatki skierowaliśmy podanie o dotację do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i firmy POLKOMTEL – operatora telefonii ko-
mórkowej planującego budowę stacji przekaźnikowej na terenie 
Bogucina. 

Pierwszy mecz w lubelskiej V lidze boguciński beniaminek roze-
grał z Orionem Niedrzwica (22 sierpnia) na własnym obiekcie  
w obecności ok. 300 widzów. Jego obserwatorem z ramienia Lubel-
skiego Związku Piłki Nożnej był doskonale znany międzynarodowy 
sędzia piłkarski Tomasz Mikulski. BKS wybiegł na boisko w najsil-
niejszym zestawieniu z Dariuszem Misiurkiem, Jankiem Firlejem, 
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Markiem Decem, Mariuszem Stańkowskim, Tomaszem Plechą,  
Tomaszem Wdowiakiem, Karolem Waligórskim, Wojciechem Jan-
czykiem, Andrzejem Kamińskim, Jackiem Borkowskim i Dariuszem 
Zielonką. Nasi piłkarze dość szybko pozbyli się debiutanckiej tre-
my, pamiętając, że oprócz wypełnienia założeń taktycznych mają 
tego dnia coś do udowodnienia swojemu byłemu opiekunowi  
P. Delmanowiczowi. Losy tego pojedynku ważyły się do samego 
końca, każda ze stron miała swoje okazje, ale ostateczne rozstrzy-
gnięcie nastąpiło w 60 minucie, kiedy celne uderzenie Karola Wali-
górskiego pozwoliło odesłać gości do domu ze spuszczonymi gło-
wami. 

W następnej kolejce, trzy dni później, doszło do konfrontacji  
w Tomaszowicach z tamtejszym Legionem. Tu niespodzianki nie 
było. Podopieczni Marka Sadowskiego - murowany kandydat do 
awansu – wygrali pewnie 3:0, ale ten wynik wstydu nam nie przy-
niósł, ponieważ Legion był jedyną ekipą, która w 30 meczach sezo-
nu 1999/2000 nie zaznała smaku porażki. Trudno się temu dziwić, 
skoro w jego barwach występowali  Jarosław Caboń, Marcin Luty, 
Marcin Goździółko, czy Wojciech Białek - zawodnicy, którzy  
w różnych okresach piłkarskiej kariery posługiwali się drugo i trze-
cioligowymi paszportami. 

Potem przyszła znakomita seria pięciu spotkań bez porażki  
i BKS został okrzyknięty jesienną rewelacją rozgrywek, meldując 
się na trzecim miejscu z jednym punktem straty do lidera. Najbar-
dziej spektakularne zwycięstwo piłkarze Marka Deca odnieśli  
w przedostatniej kolejce rundy, demolując u siebie 6:1 Mazowsze 
Stężyca, a będący wtedy w wyśmienitej formie Wojciech Janczyk 
ustrzelił hat-tricka. 

Rundę jesienną zakończyliśmy z dorobkiem 24 punktów. To po-
zwoliło nam zająć ostatecznie 7 miejsce w ligowej tabeli. Drużyny, 
które zajęły dwa miejsca wyżej, wyprzedziły nas tylko dzięki  
korzystniejszemu stosunkowi zdobytych i straconych bramek. Na 
pocieszenie ostał nam się przydomek „niezdobytej twierdzy”,  
bowiem tylko lubelskiemu BKS-owi oraz Unii Wilkołaz udało się  
w Bogucinie wydrzeć remisy. Pozostali, w tym dużo wyżej dotąd 
notowane „jedenastki” z Bełżyc i Opola Lubelskiego, wyjeżdżali stąd 
bez punktów. 
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Najbardziej bramkostrzelnymi piłkarzami okazali się Wojciech 
Janczyk i Dariusz Zielonka – po 6 goli oraz Marek Dec i Tomasz 
Wdowiak - po 4. Oni też, obok Jacka Borkowskiego, Andrzeja Ka-
mińskiego i Tomasza Plechy, wystąpili we wszystkich piętnastu 
spotkaniach tej fazy rozgrywek. 

Na zakończenie sezonu odbyło się przyjęcie dla zawodników  
i działaczy klubowych w barze Podolanka, które stało się również 
okazją do zakończenia bogatej kariery piłkarskiej Andrzeja Plechy. 
Choć zabrzmi to kuriozalnie, ale to właśnie BKS, a nie jego macie-
rzysty klub, zafundował temu znakomitemu piłkarzowi Zawiszy 
uroczystą pożegnalną odprawę. Andrzej był dla nas odwiecznym 
przeciwnikiem na boisku, ale nigdy poza nim. Parę lat później,  
w czasach poważnego kryzysu w bogucińskim klubie, przyjął posa-
dę trenera pierwszego zespołu. 

Tamta jesień wymusiła istotne zmiany w zarządzie klubu. Do-
tychczasowy prezes Krzysztof Flisiak zmuszony został poddać się 
skalpelowi i wprawnej ręce chirurga. Potem, przez długi okres, jego 
życie wypełniła zdrowotna rehabilitacja, uniemożliwiając mu ak-
tywną współpracę z klubem, wymuszając zarazem rezygnację  
z zajmowanego stanowiska. A życie toczyło się dalej. Ktoś musiał 
przejąć klubowe stery, bo wiele spraw wymagało ciągłej kontroli  
i niezwłocznych interwencji. 25 listopada odbyło się Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym fotel prezesa przejął Leszek 
Włoch.  

W latach 1993-2000 w strukturach zarządu klubu zasiadało 15 
osób, byli to: Mieczysław Abramek, Mieczysław Borkowski, Jan 
Chabros, Jan Firlej, Krzysztof Flisiak, Ryszard Kopyciński, Piotr 
Kowalczyk, Ryszard Rozwadowski, Jerzy Szlachetka, Tomasz Wdo-
wiak, Leszek Włoch, Sławomir Włodowski, Andrzej Wójcik, Dariusz 
Wójcik i Sławomir Wójcik.  

W tym okresie najwięcej czasu na boisku spędził Jacek Borkow-
ski, a zanim uplasowali się kolejno: Dariusz Wójcik, Sławomir 
Włodowski, Jan Firlej, Roman Zając, Marek Dec, Przemysław Del-
manowicz, Tomasz Wdowiak, Dariusz Zielonka, Andrzej Wójcik  
i Sławomir Gnieciak.  

Do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku koszulkę z napisem 
BKS w drużynie seniorów przywdziewali następujący piłkarze:  
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Kamil Adamczyk, Jacek Bańka, Krzysztof Białek, Jacek Borkowski, 
Tomasz Bronicki, Krzysztof Burdzicki, Konrad Błażejewski, Andrzej 
Chabros, Tomasz Chmielewski, Przemysław Delmanowicz, Marek 
Dec, Paweł Drozd, Tomasz Dudek, Tomasz Figiel, Jan Firlej,  
Sławomir Gnieciak, Stanisław Gnieciak, Marcin Górny, Dariusz 
Hrycaj, Wojciech Janczyk, Sławomir Jaroszek, Paweł Jesionowski,  
Andrzej Kamiński, Romuald Kamiński, Robert Kocyła, Leszek  
Korczak, Waldemar Kosior, Marek Kowalski, Grzegorz Kozłowski, 
Marcin Krzepisz, Paweł Krzysiak, Jarosław Kupisz, Piotr Kwiatkow-
ski, Sławomir Mańka, Wiesław Mańka, Marek Matysiewicz, Tomasz 
Mąka, Dariusz Misiurek, Maciej Mościbrodzki, Mieczysław Pisz, 
Paweł Plak, Tomasz Plecha, Cezary Pomorski, Wojciech Raczyński, 
Ryszard Rozwadowski, Remigiusz Serko, Robert Śliwiński, Tadeusz 
Sokołowski, Mariusz Stańkowski, Dariusz Trocki, Karol Waligórski, 
Tomasz Wdowiak, Sławomir Włodowski, Marek Woliński, Sławomir 
Woliński, Andrzej Wójcik, Dariusz Wójcik, Roman Zając i Dariusz 
Zielonka.  
 

Klubowe statystyki zostały opracowane przy współpracy z Da-
riuszem Wójcikiem i Piotrem Kwiatkowskim.7  

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Piotr Kwiatkowski – piłkarz, który w ostatnich 17 latach rozegrał największą ilość  

spotkań w barwach BKS. W roku 2014 wybrany do „jedenastki dwudziestolecia BKS”. 

Przez wiele lat zasiadania we władzach klubu dał się poznać jako niezwykle zaangażowa-

ny i sprawny organizator.  



 

 

RAZEM ZNACZY WIĘCEJ 
 

 

Większość poczynań, o których opowiada ta historia, należy rozpa-
trywać w kategorii nieustannych prób ucieczki od ponurej wiejskiej 
rzeczywistości. Przebijając się przez gęstą warstwę dotychczaso-
wych tradycji staraliśmy się jak najgłębiej przenikać umysły i roz-
palać wyobraźnię zbuntowanych bogucinian – dla których świat 
gładki był światem nijakim, płytkim i bezbarwnym. Pragnąc  
wykorzystać ich potencjał do budowania nowej jakości życia  
publicznego, wysyłaliśmy do nich oferty mające poruszyć ich su-
mienia i natchnąć do działania, a oni tych ofert nigdy nie odrzucili, 
mimo że każda z nich była obwarowana katalogiem wyrzeczeń  
i ciężką pracą. Dbaliśmy przy tym, aby okazywać należyty szacu-
nek wszystkim, którzy służyli nam radą i pomocą. Bo szacunek jest 
jak bumerang – jeśli okażesz go komuś z otoczenia, możesz liczyć, 
że wróci do ciebie w takiej samej postaci. Dzięki takim postawom 
nasze działania, oparte na szerokiej współpracy z wójtem, sołty-
sem, miejscowymi radnymi, Kołem Gospodyń Wiejskich, Szkołą 
Podstawową, Radą Rodziców i mieszkańcami wsi wydały plony, 
które w znaczący sposób podniosły poziom życia mieszkańców Bo-
gucina, mocno ich przy tym integrując. Wszystko to sprawiło, że 
końcówka minionego tysiąclecia stała się bodajże najjaśniejszą de-
kadą w historii naszej miejscowości pod względem aktywności spo-
łecznej. 

W tym miejscu, patrząc z perspektywy dwudziestu paru lat od 
opisywanych wydarzeń, czuję się w obowiązku, aby pochylić czoło 
przed każdym, kto zechciał włączyć się aktywnie w to wielkie spo-
łeczne dzieło. Nie sposób wymienić tu wszystkich, aczkolwiek zna-
lazłaby się grupa społeczników zasługujących na szczególniejsze 
wyróżnienie. Nie będę jednak tego czynił, bo choć każdy z nich jest 
autorem sporej części tej niezwykłej historii, to wiem, że są to  
ludzie skromni, niepotrzebujący splendoru. A opowieść ta, która 
dobiega końca, jest głównie o nich. Jest również pewną formą wal-
ki, jaką pamięć toczy z  zapomnieniem. To opowieść o klubie, który 
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powstał z niczego. To wreszcie opowieść o rewolucyjnych przemia-
nach w naszej miejscowości, których nie dokonali super giganci  
z kreskówek ani aniołowie, lecz ludzie zwyczajni – tacy jak my.  



 

 

BYŁ, BĘDZIE, JEST: BOGUCIN BKS 
 

 
BOGUCIN, MARZEC 2017 ROK. 

 

Większość z pozostałych siedemnastu lat istnienia klubu to wystę-
py w A Klasie. Pasmo sukcesów z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia przerwał w roku 2001 spadek z Klasy Okręgowej, do której 
BKS już nigdy potem nie powrócił. Owo potknięcie, w obliczu zwyż-
ki formy lokalnego rywala – Zawiszy Garbów, mogło przesądzić  
o dalszych losach klubu. Niebezpieczeństwo jego likwidacji zaże-
gnały gminne „obrady okrągłego stołu”, które odbyły się 17 stycz-
nia 2002 roku w Bogucinie pod przewodnictwem wójta Kazimierza 
Firleja. Po długich i emocjonalnych dyskusjach przyjęto wspólne 
stanowisko o rezygnacji z lansowania pomysłu powołania jednego 
prężnego klubu gminnego w miejsce dwóch dotychczasowych  
i uznano ponad wszelką wątpliwość, że z uwagi na problematykę 
społeczną BKS i Zawisza powinny działać dalej jako odrębne orga-
nizacje sportowe. Pod protokołem końcowym, będącym swoistym 
testamentem i drogowskazem dla przyszłych pokoleń podpisali się 
wszyscy uczestnicy spotkania.  Zarząd klubu z Garbowa reprezen-
towali: Tadeusz Drozd, Tomasz Bogusz, Jarosław Dudzik, Stani-
sław Marciniak, Krzysztof Sochal, Henryk Węgielski i Ryszard Zie-
lonka, a BKS Bogucin: Marian Barwiński, Jan Chabros, Jan Firlej, 
Julian Firlej, Krzysztof Flisiak, Remigiusz Serko, Henryk Wójcik  
i Tadeusz Zlot.  

 Okres 2000-2017 to lata wzlotów i upadków, narodzin lokal-
nych gwiazd i zmierzch legend. To pora, kiedy radość i nadzieja 
mieszały się ze smutkiem i zwątpieniem. W tym czasie w klubie 
pojawiło się wiele nowych twarzy. Ale również wiele odeszło. Nie-
które na zawsze. Z uwagi na skąpe udokumentowanie ostatnich 
siedemnastu lat przytoczone zostaną jedynie te najważniejsze. 
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Lista prezesów i trenerów BKS w latach 2000-2017 
 

Rok Prezes  Trener 

2000 Leszek Włoch  Marek Dec  
     Andrzej Plecha 

2001 Leszek Włoch  
    Jan Firlej 

 Andrzej Plecha 

2002     Jan Firlej  Andrzej Plecha  
     Mieczysław Pisz 

2003 Marian Barwiński       Mirosław Komar 

2004 Marian Barwiński  Mirosław Komar 

2005 Marian Barwiński  Mirosław Komar 

2006 Marian Barwiński   Mirosław Komar  
    Mirosław Hułas 

2007 Julian Firlej  Mirosław Hułas 

2008 Julian Firlej  Mirosław Hułas 

2009 Józef Sadowski Marek Dec 

2010 Józef Sadowski Marek Dec 

2011 Józef Sadowski Robert Mirosław 

2012 Józef Sadowski Robert Mirosław 

2013 Józef Sadowski Robert Mirosław 
    Andrzej Bednara 

2014 Józef Sadowski Robert Mirosław 

2015 Józef Sadowski Robert Mirosław 

2016 Sławomir Włodowski Robert Mirosław 

2017 Sławomir Włodowski Robert Mirosław 
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Lista nieobecnych: 

 

Jan Firlej l. 39, zm. trag. w 2002 roku – pomysłodawca  
i współzałożyciel klubu, doskonały zawodnik –  laureat plebiscytu 
na najlepszą jedenastkę dwudziestolecia BKS. Prezes BKS w  la-
tach 2001-2002. 

Jan Chabros l. 52, zm. w 2004 roku – Sołtys wsi Bogucin, wielo-
letni członek zarządu BKS. 

Marian Barwiński l. 51, zm. trag. w 2006 roku – Prezes BKS  
w latach 2002-2006. 

Andrzej Plecha  l. 55, zm. w 2011 roku – trener BKS w latach 
2000-2002. 

Stanisław Gnieciak  l. 46, zm. w 2012 roku – w plebiscycie 
dwudziestolecia wybrany najlepszym bramkarzem BKS. Współor-
ganizator pierwszych Memoriałów ku czci pamięci zmarłych piłka-
rzy i działaczy. 

Mieczysław Pisz l. 46, zm. trag. w 2015 roku – trener BKS  
w latach 1995-97 i 2002, twórca drużyny, która zdobyła awans do 
Klasy Wojewódzkiej. 
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