
Historia sportu szkolnego

Dobrymi  wynikami  może  poszczycić  się  nasza  szkoła  w  dziedzinie  rozwoju  i 

krzewienia kultury fizycznej i sportu na przestrzeni swych dziejów. Już od pierwszych lat 

powojennych  dzięki  zaangażowaniu  ówczesnego nauczyciela  wychowania  fizycznego mgr 

Mariana Bartolewskiego,  rósł  prestiż i  zainteresowanie sportem w tej  szkole,  a uczniowie 

zaczynali odnosić swoje pierwsze, sportowe sukcesy.

Pierwsze lekcje gimnastyki  odbywały się na boisku piłkarskim,  w pobliżu,  którego 

mieściła  się szkoła.  W 1946 r.  utworzony został  "Uczniowski Klub Sportowy" z wiodącą 

sekcją piłki nożnej i w tej to dyscyplinie uczniowie zaczęli odnosić pierwsze sukcesy.1

Zachowane w szkole dyplomy sportowe pochodzące z 1947 r. świadczą, iż uprawiano 

tutaj różne dyscypliny takie jak: biegi sztafetowe, biegi narciarskie, lekką atletykę, kolarstwo, 

piłkę nożną i siatkową. Uczniowie liceum odnosili, w tym czasie, wiele zwycięstw na terenie 

miasta i powiatu zawierciańskiego. Dyplomy zachowane z lat 1948 i 1949 r. mówią nawet o 

osiągnięciach uczniów w skali województwa, a nawet kraju. W 1949 r. na I Ogólnopolskich 

Igrzyskach Szkolnych w Warszawie  drużyna jordanek (czyli  piłkarek  ręcznych)  zajęła  IV 

miejsce.2

 W  marcu  1951  r.  szkoła  przeniosła  się  do  nowego  budynku  przy  ul.  Wojska 

Polskiego. Warunki bazowe uległy wówczas znacznej poprawie. W nowej siedzibie szkoły 

uczniowie  mogą  korzystać  z  sali  gimnastycznej  z  prawdziwego  zdarzenia.  Pierwszym 

obiektem sportowym przy szkole było lodowisko. Z tych też czasów pochodzą dyplomy za 

zdobycie  I,  II,  III  miejsca  w  tej  dyscyplinie  na  spartakiadach  podokręgowych  i 

wojewódzkich.3

W początkach  lat  pięćdziesiątych  dominowały  w szkole  gry  sportowe.  W 1954 r. 

"UKS" przekształcił  się w "SKS". W tym czasie powstała w szkole sekcja piłki siatkowej 

dziewcząt, w związku z tym że w tym roku szkoła stała się liceum koedukacyjnym.4

W  Podokręgowej  Spartakiadzie  SKS  w  Częstochowie  siatkarze  liceum  zajęli  III 

miejsce, siatkarki IV miejsce, a gimnastycy miejsce II. W następnym roku na Spartakiadzie 

Wojewódzkiej osiągnęli jeszcze wyższe lokaty.5

1 J. Sierka  „ Miejsce i rola kultury fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w 
Zawierciu w latach 1945 – 1985”. Praca magisterska Katowice 1989 s. 50
2 tamże, s. 51
3 tamże, s. 53
4 tamże, s. 54
5 tamże, s. 55



W 1956 r. drużyna piłki nożnej Liceum Ogólnokształcącego Męskiego zajęła I miejsce 

w  Letniej  Spartakiadzie  Wojewódz  kiej  i  reprezentowała  swoje  województwo  na   

Mistrzostwach Polski Szkół Średnich w Łodzi zdoby  wając tam srebrny medal.   6 W 1957 r. 

uczeń  LOM Zygmunt  Kozieł  powołany został  do kadry piłkarskiej  Zagłębia  i  Podokręgu 

Częstochowa.7

Kuratorium Oświaty bardzo wysoko oceniło działalność SKS przy LOM w Zawierciu 

i wyróżniło szkołę dyplomem za wybitne osiągnięcia w sporcie szkolnym województwa.8

Również  władze  SZS  w  Katowicach  widząc  dotychczasowe  osiągnięcia  SKS 

zdecydowały  o  utworzenie  na  bazie  liceum,  Międzyszkolnego  Klubu  Sportowego  w 

Zawierciu. Utworzono 3 sekcje: piłki siatkowej  dziewcząt, piłki siatkowej chłopców i piłki 

koszykowej  chłopców.  Powstanie  w  1958  r.  MKS  zabezpieczyło  warunki  materialne 

związane ze szkoleniem, wyjazdami oraz fundusze na sprzęt i obozy treningowe. Można tez 

śmiało  powiedzieć,  że  zawierciański  MKS  był  współtwórcą  późniejszych  sukcesów 

sportowych  I  LO.  Największym  sukcesem  młodzieży  I  LO  było  dwukrotnie  zdobyte 

Mistrzostwo Polski Szkół Ponadpodstawowych w piłce siatkowej w kategorii młodzików w 

1964 r.  w Warszawie i 1965 r.  w Olsztynie.  Uczeń Włodzimierz Jurczyk został wówczas 

powołany do młodzieżowej kadry Polski.  9  

Foto. 1

Mistrzostwie Polski Szkół Średnich w Piłce Siatkowej 

w kategorii młodzików w roku 1964 i 1965r. (zdjęcie archiwalne)10

6 tamże, s. 56
7 tamże, s. 54
8 P. Grzyb - op.cit.,s.112
9 tamże, s. 113
10 multimedialne archiwum szkoły



Złote  medale  pod  wodzą  wybitnego,  zawierciańskiego  trenera  i  pedagoga,  profesora 

Mariana  Bartolewskiego  wywalczyli  wówczas:  W.  Jurczyk,  M.  Kustra,  W.  Dusza,  A. 

Wilczyński, M. Gajda, Z. Stecz, P. Wesołowski, W. Wnuk, Z. Sierka, Z. Rodzaj, J. Wencel, 

W.  Sobaczyński,  A.  Kapitański,  A.  Witkowski,  M.  Kowalski,  A.  Kukułka,  B.  Oruba,  A. 

Kubik.

30.04.1970  r.  w  wypadku  samochodowym  zginął  profesor  M.  Bartolewski. 

Dotychczasowe wyniki  sportowe uczniów I  LO były  efektem jego 25 letniej  pracy w tej 

szkole. Tym samym rozpoczął się nowy okres w dziejach sportu szkolnego liceum. Ciężar 

pracy  spadł  wtedy  na  dwóch  młodych  nauczycieli  wychowania  fizycznego  -  E. 

Gieszczykiewicz,  która  pracuje  w liceum od 1965 r.  i  rozpoczynającego  pracę  B.  Orubę. 

Oboje  są  absolwentami  szkoły  i  byłymi  zawodnikami  MKS  Zawiercie,  wychowankami 

nieodżałowanego profesora, Mariana.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych siatkarki pięciokrotnie uczestniczyły w 

Finałach  Mistrzostw  Śląska  Szkół  Ponadpodstawowych,  jednak  w  1975  r.  sekcja  piłki 

siatkowej dziewcząt została przeniesiona do II LO im. Majakowskiego w Zawierciu i odtąd 

liceum nie odnosiło już w tej dyscyplinie znaczących wyników w kategorii dziewcząt.

Natomiast szkolni siatkarze w latach 1970-1978 trenowani przez B. Orubę czterokrotnie 

reprezentowali województwo katowickie w Półfinałach Mistrzostw Polski Szkół Średnich. Po 

odejściu ze szkoły mgr B. Oruby, dyrekcja liceum miała kłopoty z obsadą kadrową. Ciągła 

zmiana  nauczycieli  wychowania  fizycznego  wpłynęła  niekorzystnie  na  wyniki  sportowe 

uczniów. Siatkarze uczestniczyli jednak dalej w Mistrzostwach Śląska i dwukrotnie w 1985 i 

1986 r. doszli do Półfinału Mistrzostw Polski.

W 1984 r. zawodnicy MKS Zawiercie, który niemal w całości zasilali uczniowie naszego 

liceum, pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego i trenera pracującego w I LO 

mgr  P.  Kozłowskiego,  zajęli  V miejsce  na  II  Ogólnopolskiej  Spartakiadzie  Młodzieży  w 

Poznaniu.  W  tym  samym  roku  szkolna  reprezentacja  siatkarzy  zdobyła  I  miejsce  w 

Ogólnopol  skim Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Naczelnika ZHP we Wrocławiu  . 11

Chociaż  siatkówka  jest  dominującą  dyscypliną  sportową,  młodzież  uczestniczyła  we 

wszystkich imprezach sportowych organizowanych przez ZM SZS.

11 P. Grzyb – op.cit., s. 113



Dziewczęta  pod  kierunkiem  mgr  E.  Gieszczykiewicz  czterokrotnie  uczestniczyły  w 

zawodach wojewódzkich w piłce koszykowej, lekkiej atletyce i biegach przełajowych szkół 

ponadpodstawowych. 

Systematycznie organizowane przez szkołę od 1975r. zimowiska, przyniosły efekty w postaci 

punktowanych miejsc w zawodach wojewódzkich w narciarstwie alpejskim i klasycznym.

W  roku  szkolnym  1985/86  we  Współzawodnictwie  Szkół  Ponadpodstawowych 

Rejonu, młodzież I LO zajęła w 10 konkurencjach, I m -w kategorii dziewcząt i chłopców.12

Lata  90-tych  XX wieku,  to  systematycznie  pogarszające  się  warunki  materialne  i 

bazowe szkoły,  całkowita  likwidacja  zajęć pozalekcyjnych,  rotacja  kadry nauczycieli  oraz 

przede  wszystkim przerwanie  ciągłości  wieloletniej  współpracy szkoły z Międzyszkolnym 

Klubem Sportowym. Współpraca ta niewątpliwie miała ogromny wpływ na poziom i zasięg 

sportowych osiągnięć uczniów naszej placówki, szczególnie w takiej  dyscyplinie jak piłka 

siatkowa.13

W  celu  polepszenia  bazy  sportowej  przy  I  LO  w  1995r  rozpoczęto  w  czynie 

społecznym budowę stadionu szkolnego z 200 m bieżnią szutrową, boiskiem trawiastym do 

piłki  nożnej,  skoczni  i  rzutni  do  pchnięcia  kulą.  Projekt  i  realizacja  budowy  zostały 

sfinansowane z darowizn firm i przedsiębiorstw Zawiercia i Katowic. Koszt wykonanych prac 

oszacowano na 150 tys. zł. 14

Foto. 2

Budowa stadionu przy szkole – 1995r. (zdjęcie archiwalne)15

12 tamże, s. 114
13 wywiad z mgr E. Gieszczykiewicz
14 J. Kopeć „ 70 lat…”.  - op.cit. s.74, 75
15 Sportowa Kronika Szkoły – 1995r.



W tym czasie do szkoły napłynął wyż demograficzny. Zajęcia wychowania fizycznego 

odbywały się w salach zastępczych i  na korytarzach szkolnych.  Pomimo tych  problemów 

uczniowie szkoły nadal mogli poszczycić się sukcesami na niwie sportowej. Nie były to może 

sukcesy w skali kraju, czy nawet województwa, ale nie można zapominać, że nasza szkoła nie 

jest i nigdy nie była szkołą sportową, nie posiadała również nigdy klas sportowych lub choćby 

usportowionych Warto natomiast podkreślić, że w swoim bezpośrednim środowisku była i 

jest liczącą się placówką i wielokrotnie zajmowała czołowe lokaty w skali miasta, powiatu i 

rejonu, a nierzadko nawet województwa. 16

Do najbardziej znaczących osiągnięć sportowych w latach 1998 -2008 zaliczyć należy:

- IV miejsce w Finale XXXVII Licealiady Młodzieży Szkolnej  w piłce siatkowej 

chłopców (1998r.)

- II miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej 

dziewcząt (2002r).

- II miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej 

dziewcząt (2003r.)

- I miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady Młodzieży Szkolnej w tenisie 

stołowym chłopców (2007/08)

Foto. 3

Złoci medaliści Finału Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w tenisie  

stołowym chłopców (2007/08)17

16 wywiad z mgr E. Gieszczykiewicz i mgr J. Sierka
17 www.zeromski.zawiercie.powiat.pl 

http://www.zeromski.zawiercie.powiat.pl/


- trzykrotny udział w Półfinałach Wojewódzkich w piłce ręcznej dziewcząt 

(2000r.,2001r., 2008r.)

- udział w Ćwierćfinale i Półfinale Wojewódzkim w piłce siatkowej chłopców (1999r. 

i 2000r.)

- III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt (2002r.)

- pięciokrotny udział w latach 1994-98 w Ćwierćfinałach Wojewódzkich w 

koszykówce chłopców,

- udział w Półfinale Wojewódzkim w piłce koszykowej chłopców( 2004r.)

- dwukrotny udział w latach 1997 i 1998 w Ćwierćfinałach Wojewódzkich w piłce 

ręcznej dziewcząt,

- dwukrotny udział w Półfinale Wojewódzkim w piłce ręcznej chłopców (2000r. i 

2008r.)18

Do zawodów tych reprezentacje szkolne przygotowali: mgr E.Gieszczykiewicz, mgr 

R.Flak, mgr S.Pawlikiewicz, mgr R.Kwiecień, mgr J. Sierka, mgr R. Kowalczyk-Wyderka.

Warto wspomnieć, że w Powiatowej Spartakiadzie w Grach Zespołowych Szkół 

Ponadgimnazjalnych Powiatu Zawierciańskiego, na dziewięć dotychczas zorganizowanych 

imprez, I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu zwyciężyło aż pięciokrotnie w klasyfikacji 

łącznej dziewcząt i chłopców (2000,2001,2003,2007,2008r.), a raz zdobyło podczas tej 

imprezy II miejsce.19

Z inicjatywy absolwentów I LO, dzięki poparciu i sfinansowaniu przez zawierciańskie 

władze powiatowe, wybudowano przy szkole nowoczesną halę sportową, którą oddano do 

użytku młodzieży liceum w 2007 r. Jest to pełnowymiarowa hala o wymiarach boiska do piłki 

ręcznej, na którym równocześnie znajdują się: trzy boiska do piłki siatkowej, trzy boiska do 

koszykówki,  ściana wspinaczkowa, elektronicznie zasilane kosze i dwie działowe kurtyny, 

siłownia, sala do aerobiku i zaplecze sanitarne.

Foto. 4

18 Sportowe Archiwum Szkoły i Sportowe Kroniki Szkoły z lat 1998 - 2009
19 tamże



Widok hali sportowej przy I LO w Zawierciu podczas jej budowy20

Dodatkowo  w  ramach  inwestycji  zmodernizowano  i  zagospodarowano  obiekty 

sportowo-rekreacyjne na boisku szkolnym. W skład ich wchodzą: boisko trawiaste, boisko 

tartanowe do koszykówki,  boisko tartanowe do piłki  ręcznej,  kort  tenisowy,  bieżnia  100-

metrowa, bieżnia 200-metrowa, dwie skocznie.21

Bieżący  rok  szkolny  2008/2009  przyniósł  szereg  spektakularnych  sukcesów  w 

zawodach na szczeblu miasta, powiatu, rejonu i województwa śląskiego, a były to m.in:

- I miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady Młodzieży Szkolnej Młodzieży 

Szkolnej w tenisie stołowym chłopców,

- IV miejsce w Półfinale Wojewódzkim Licealiady Młodzieży Szkolnej w koszykówce 

chłopców,

- II miejsce w Półfinale Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej 

dziewcząt.

- VII miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiadzie Młodzieży Szkolnej w narciarstwie 

klasycznym dziewcząt oraz XI miejsce w kategorii chłopców,

- III m w Finale Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców 

20 multimedialne archiwum  I LO w Zawierciu
21 wywiad z mgr J.Sierka oraz www.zeromski.zawiercie.powiat.pl 

http://www.zeromski.zawiercie.powiat.pl/


Foto. 5

Brązowi medaliści Finału Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej  

chłopców 2008/0922

- VII miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady biegu na orientację w kategorii 

dziewcząt,

            - XII m na Finale Wojewódzkiej Licealiady w lekkiej atletyce w kategorii dziewcząt.23

Znaczącym osiągnięciem o charakterze artystyczno - sportowym był udział młodzieży 

w konkursie  organizowanym dla  maturzystów przez  telewizję  TVN i  program „You Can 

Dance” o nazwie „Polonez nie musi być nudny”. Uczniowie zakwalifikowali się do II etapu 

konkursu  i  ostatecznie  zajęli  II  miejsce  w  Polsce.  Opiekunem  i  koordynatorem  tego 

przedsięwzięcia była mgr Joanna Sierka  24  

Opracowanie  : Grzegorz Sierka, na podstawie autorskiej pracy licencjackiej pt.: „Wpływ 

działalności sportowej na promocję jednostek edukacyjnych na przykładzie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu”. Częstochowa, maj 2009

22 www.zeromski.zawiercie.powiat.pl 
23 Sportowa Kronika Szkoły i sportowe archiwum szkoły
24 wywiad z mgr J. Sierka

http://www.zeromski.zawiercie.powiat.pl/

