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Adam Ustyniak 
Klub sportowy „Cukrownik” (i nie tylko). 
 

W 1910 roku rozpoczęto 
budowę Cukrownii „Wieluń”. 
Została zbudowana na 
terenach majątku ziemskiego 
w Niedzielsku, którego 
właścicielami byli Kazimierz 
i Felicja Rymarkiewiczowie. 
 
Wraz z zakładem wybudowano 
najpierw jeden, potem jeszcze 
trzy czterorodzinne budynki dla 
pracowników, budynek 
mieszkalny dla urzędników 

oraz łaźnię.1 Stało się to początkiem osady pracowniczej. 
 
To właśnie osada pracownicza wraz z mieszkańcami, fabryka z pracownikami i ich 
rodzinami oraz cały obszar przynależny do zakładu składały się na tzw. „Cukrownię” - 
i o sporcie w tej szeroko pojętej „Cukrowni” jest niniejszy artykuł. 
 
W okresie 20-lecia międzywojennego w miejscu, w którym obecnie stoi dawny 
magazyn nasion, znajdował się plac zabaw z niewielkim wyposażeniem sportowym, 
służący również jako miejsce zabaw tanecznych - majówek.2 
 
Naprzeciw budynku mieszkalnego dla urzędników znajdował się kort tenisowy, 
którego betonowa nawierzchnia przetrwała do czasów dzisiejszych. W letnie 
niedziele odbywały się na nim mecze tenisowe, na które przychodziły całe rodziny.3 
 
Jeszcze w latach 50-tych XX w. na korcie tym były rozgrywane mecze tenisowe. Nie 
można już ustalić nazwisk osób grających w ten tak mało popularny w tamtych latach 
sport. Zdziwienie i podziw widzów – przeważnie dzieci – budziły białe stroje 
grających, rakiety tenisowe, nisko rozciągnięta siatka. Wielkim zaszczytem była 
możliwości podania źle odbitej piłeczki.4 Z czasem mecze przestano rozgrywać. 
 
W sierpniu 1946 r. z inicjatywy pracowników cukrowni „Wieluń” powstał Klub 
Sportowy „Cukrownik”. Jego prezesem był Henryk Górowski – kierownik biura, 
wiceprezesami Kazimierz Ustyniak i Franciszek Świątkowski, sekretarzem Witold 
Fedorowski, kapitanem sportowym Edward Marciniak, gospodarzem Józef Ceglarski, 
skarbnikiem Wacław Kotliński. Członkami założycielami klubu byli również Antoni 
Cieślak, Józef Dudek, Jan Frejusz, Bogumił Okoń, Ludwik Potacki, Bolesław 
Samborski. Klub posiadał sekcję piłki nożnej. Brak jest bliższych danych o jego 
działalności 5, nie zapisał się też w pamięci żyjących do dziś mieszkańców Cukrowni.  
 

                                            
1 Adam Ustyniak, Cukrownia „Wieluń” 1912-1992, „Rocznik Wieluński”, Tom 4, 2004r, s. 95.  
2 Wspomnienia Bednarek Stanisławy, 86 lat 
3 J.w. 
4 Wspomnienia Adama Ustyniaka. 
5 Tadeusz Olejnik, „Leksykon Miasta Wielunia, 2007 r. s. 125. 
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W latach 1957-60 oddano do użytku nowe osiedle w cukrowni „Wieluń” – pięć 2-
rodzinnych domów mieszkalnych, a do 1972 roku 6 dalszych budynków dla 18 
rodzin. Do nowych domów w większości sprowadziły się młode rodziny z dziećmi. 
Zaowocowało to lokalnym ”wyżem demograficznym” na terenie przyfabrycznego 
osiedla. Latem młodzież spędzała czas w okolicach świetlicy zakładowej na tzw. 
„górce” oraz „na tenisie”.  
Z czasem w pobliżu kortu tenisowego młodzież z własnej inicjatywy zbudowała 
boisko do piłki siatkowej.  
Miejsce to stało się lokalnym ośrodkiem sportowym, a mecze miały swoją wierną 
widownię (zdjęcie nr 2 i 3). 

 
 
Na początku lat 70-tych decyzją dyrektora cukrowni powstało boisko sportowe 
w miejscu, gdzie dziś stoi Rozlewnia Gazu.  
 
Było to pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej. Bramki były zrobione 
w cukrowni pod nadzorem Stanisława Surmy, a siatki do bramek przywiózł aż z 
Legnicy Józef Kornacki.6 Odbywały się na nim mecze zarówno towarzyskie, jak i 
zwykłe radosne granie „po godzinach”.  
 
Ważnym wydarzeniem kulturalnym i sportowym były coroczne festyny z okazji „Dnia 
Cukrownika”, które odbywały się na przełomie czerwca i lipca na boisku sportowym 
(zdjęcie nr 4, 5, 5a). 
 

Na zdjęciu nr 5: grają Rasiewicz Zbigniew, 
Stępień Józef, w bramce Wypchło Kazimierz. 

 

                                            
6 Wspomnienia Kornackiego Józefa 
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Na zdjęciu 5a przodem od lewej: Kuś Jan, Surma Stanisław, Kornacki Józef. 
 
 
Zrzeszenie, w ramach którego funkcjonowała wtedy cukrownia „Wieluń”, 
organizowało współzawodnictwo sportowe pomiędzy należącymi do niej zakładami, 
fundując nawet stroje sportowe. W tych to właśnie strojach widać na zdjęciu nr 6 
ówczesnych zawodników cukrowni „Wieluń”. 
 

 
Pierwszy rząd: Stępień Józef, Sobczak Leszek, Łebek Władysław, Pietrzak Roman, 
Rasiewicz Zbigniew. 
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Drugi rząd: Drab Ireneusz, Kuś Jan (w głębi), Surma Stanisław, Cieśla Grzegorz, 
Bednarek, Morawka Józef. 
Stoją: Domagała Marian, Semicki Ryszard,  Włodarczyk Jan, Ustyniak Bogdan, 
Kubiak Henryk, Świątek Jan, Roszczyk Mieczysław, Dudek Waldemar (opiekun 
świetlicy), Półtorak Józef, Wypchło Kazimierz, Potacki Ireneusz. 
 
Wtedy to powstały zalążki drużyny piłkarskiej, która w połowie lat 70 ukonstytuowała 
się i zarejestrowała w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Sieradzu jako Ludowy 
Zespół Sportowy „Cukrownia Wieluń”, potocznie nazywany jako K.S. Cukrownia 
Wieluń. Siedzibą Klubu była cukrownia „Wieluń”. 
Skład zarządu był następujący: 
Włodzimierz Bednarek – prezes i skarbnik, Zdzisław Bednarek – wiceprezes do 
spraw piłki nożnej, Kornacki Józef – gospodarz klubu, Kołaczyk Stanisław - 
sekretarz. Członkowie Zarządu to Marian Domagała, Andrzej Gąsior, a w 
późniejszym okresie Marian Pietrzykowski i Maciej Bartnik. 
 
W kosztach funkcjonowania tej drużyny w dużym stopniu partycypowała cukrownia 
„Wieluń”. Zakład zapewniał transport na mecze, stroje i obuwie sportowe, piłki, 
udostępniał łaźnię, częściowo opłacał sędziów. Zaplecze socjalne klubu mieściło się 
w budynku świetlicy zakładowej.  
 
Celem poprawienia sytuacji materialnej klub organizował zabawy taneczne, loterie, 
dyskoteki, a pozyskane fundusze były przeznaczane głównie na finansowanie 
wyjazdów na mecze. 
 

 
 
Na powyższym zdjęciu nr 7 są zawodnicy pierwszej drużyny Cukrownia „Wieluń”.  
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Pierwszy rząd: Rzeźnik Jacek, Beśka Stefan, Włodarczyk Roman, Świątek Leszek, 
Bartnik Maciej. 
Stoją: Pietrzykowski Marian, Bednarek Zdzisław, Bednarek Włodzimierz – prezes 
klubu, Białczak Stanisław, b.d., Kołaczyk Tadeusz, Markiewicz Janusz - bramkarz. 
 
W 1977 roku na terenie boiska rozpoczęto budowę Rozlewni Gazu Płynnego. 
Cukrownia zbudowała na swoich terenach nowe boisko przy ul. Zawadzkiego, za 
zabudowaniami osady cukrowniczej. 
 
Na wykazie członków Klubu z tamtego okresu7 widnieje 31 nazwisk: Antoniak 
Andrzej,  Bartnik Maciej, Bednarek Jerzy, Bednarek Tadeusz, Bednarek Włodzimierz, 
Bednarek Zdzisław, Białczak Stanisław, Cieśla Grzegorz, Duda Zdzisław, Kołaczyk 
Józef, Kołaczyk Stanisław, Kołaczyk Tadeusz, Kornacki Józef, Kostrzewa Andrzej, 
Krysztofiński Roman, Lis Wojciech, Łuczak Zdzisław, Materak Stanisław, Myślicki 
Eugeniusz, Pietrzykowsk Marian, Rzeźniczak Zbigniew, Rzeźnik Jacek, Rzeźnik 
Janusz, Sobczak Leszek, Stanisławiak Marian, Surma Stanisław, Świątek 
Lechosław, Szyja Mirosław, Włodarczyk Roman, Wypchło Zbigniew, Żelazko 
Krzysztof. 
 
Wraz z upływem czasu skład drużyny zaczął się zmieniać - przyszło wielu nowych 
zawodników, w tym Andrzej Kamiński z Wieluńskiego Klubu Sportowego, który stał 
się motorem napędowym drużyny i architektem przyszłych awansów.  

Drużyna osiągała znaczne sukcesy i była liczącym 
się zespołem piłkarskim tamtego okresu. 
Przechodząc kolejne szczeble w rozgrywkach 
awansowała do Ligi Okręgowej (zdjęcie nr 8). Był 
to sezon 1987/1988, a awans wywalczono w 
rundzie wiosennej w 1988 r., praktycznie 
doganiając w klasyfikacji Wieluński Klub Sportowy. 
W skład tej zwycięskiej drużyny wchodzili m.in.: 
Cłapa, Szyja Włodzimierz, Szczepaniak Marek, 
Gąsior Andrzej, Wolny Mariusz, Kamiński Andrzej, 
Strzeszyński Zbigniew, Puszcz Mirosław, Matyja 
Andrzej, Mitka Zbigniew, Napieraj Marek, Łyczko 
Adam, Guzina Janusz. 8 
 
Tak znaczny awans w klasyfikacji  wiązał się z 
koniecznością ponoszenia na rzecz klubu dużo 
większych nakładów finansowych oraz 
systematycznych działań organizacyjnych. Zmiany 
zachodzące na stanowisku dyrektora cukrowni nie 
gwarantowały ciągłości opieki i zwiększenia 
nakładów na rzecz drużyny, a brak solidnego 
opiekuna praktycznie uniemożliwiał jej dalsze 
funkcjonowanie9. Wobec powyższego Zarząd 

                                            
7 Materiały Stanisława Kołaczyka udostępnione przez żonę – lista zawodników, korespondencja 
klubowa, deklaracje członkowskie, karty zawodników, protokoły sędziowskie. 
8 Wspomnienia Mariusza Kamińskiego. 
9 W 1986 roku po 16 latach na stanowisku dyrektora Cukrowni na emeryturę odszedł Alojzy 
Wędzonka, dyrektor cukrowni „Wieluń”, który zawsze wspomagał wszelkie inicjatywy sportowe. 
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Klubu zdecydował się nie skorzystać z wywalczonego awansu i nie brać udziału w 
dalszych rozgrywkach.  
Był to praktycznie koniec funkcjonowania Klubu Sportowego „Cukrownia „Wieluń”.  
 
Nadal istniało boisko sportowe, na którym odbywały się mecze towarzyskie i festyny 
związane z Dniem Cukrownika – w tym to skromnym wymiarze sport w Cukrowni 
funkcjonował. 
 
W 1995 roku całe osiedle przyzakładowe wraz przyległymi terenami oraz z boiskiem, 
przejął Urząd Miasta i Gminy Wieluń.  
 
W 1999 roku na bazie boiska cukrowni, z inicjatywy Andrzeja Kamińskiego, powstał 
Wieluński Ośrodek Szkolenia Młodzieży „Junior”. Skład zarządu był następujący: 
Andrzej Kamiński – prezes, Bogdan Woźniak – wiceprezes, Ryszard Wnuczek – 
skarbnik, Małgorzata Człapińska – sekretarz, Maciej Wawrzyniak – członek. Siedzibą 
Klubu był Wieluń, ul. Głowackiego 3 – „Cukrownia”. 
 
Celem, jaki założyli działacze, było profesjonalne szkolenie młodych piłkarzy, 
poczynając już od wieku 6-7 lat. Stworzono 4 grupy zawodników - rocznik 89-90, 91, 
92 oraz 93-94. Jak da się zauważyć, byli to bardzo młodzi chłopcy i działalność klubu 
była możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy z rodzicami. 
 
Młodzi piłkarze brali udział w wielu rozgrywkach zajmując czołowe miejsca w tabeli 
młodzików, rywalizując z młodzikami GKS Bełchatów, ŁKS Łódź, RTS Widzew.  
W ogólnopolskich turniejach halowych i na boiskach otwartych rywalizowali m.in. z 
Lechem Poznań, Ruchem Chorzów, GKS Katowice, Wisłą Płock, Górnikiem Zabrze, 
Łódzkim Klubem Sportowym, Legią Warszawa, zdobywając wiele pucharów i 
dyplomów. Piłkarze wieluńskiego „Juniora” grali również poza granicami kraju – 
Włochy, Węgry, Słowacja, Ukraina – tam też występowali z sukcesami zdobywając 
medale i puchary (Zdjęcie 9).  

Okazało się jednak, że dwa 
kluby piłkarskie o podobnym 
profilu to za dużo jak na 
środowisko wieluńskie.  W 
związku z tym, wszystkie 
grupy oraz cały majątek 
przekazano do Wieluńskiego 
Klubu Sportowego. 
 
Dowodem skuteczności 
fachowego szkolenia 
prowadzonego w klubie jest 
fakt, że zaczynający piłkarską 
karierę w „Juniorze” zawodnik 
Zawieja Damian gra obecnie w 
GKS Bełchatów, a Gąsior 
Marcel w CWKS Warszawa. 

Obydwaj mają podpisane profesjonalne kontrakty.  
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To był ostatni akord działalności sportowej na terenie szeroko pojętej Cukrowni 
„Wieluń” w Wieluniu.  
 
Młodzież już się nie ugania za piłką na tenisie, bo tenis jest terenem prywatnym. 
Nie ma już cukrowni, pozostały tylko ruiny. 
Teren boiska jest przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i zarasta 
chwastami. 
Pasjonaci, którzy tworzyli podwaliny pod sport na tym terenie mają dziś 50, 60 lat i 
więcej, kilkoro z nich już nie żyje. Zmieniła się osada fabryczna, duża część jej 
nowych mieszkańców już nie identyfikuje się z dawną „cukrownią”. 
Czy znajdą się naśladowcy…? 
 
Cukrownia „Wielun”, marzec 2011 r. 
 
 
 


