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Archiwum Państwowe w Radomiu, w związku z przypadającą w 2021 r. setną rocznicą powstania 

„Czarnych” Radom, przygotowało okolicznościową ekspozycję poświęconą historii wspomnianego 

klubu. W jej ramach znalazły się przede wszystkim afisze informujące o zmaganiach w piłce nożnej,   

jakie toczył dany skład. Wystawę współtworzą interesujące, obfite informacyjnie sprawozdania           

z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, przybliżające sukcesy odnoszone przez tytułowy klub i problemy,           

z którymi ten się zmagał na drodze do tychże. Ukazują one również kulisy działalności „Czarnych”,   

strukturę sekcyjną i obsadę personalną. Ekspozycja mieści także frapujące wycinki prasowe. 

Ponadto w omawianej, źródłowej kompilacji ujęto również zajmujące, zarówno pod względem 

wizualnym, jak i treściowym, dokumenty sporządzone na oficjalnych, klubowych drukach.                 

Na wyselekcjonowanych materiałach można także dostrzec herby oraz odciski pieczęci,                            

jakimi posługiwał się analizowany klub na przestrzeni dziejów. 

Nim jednak oddamy głos dokumentom, w których wybrzmiewają echa sportowych emocji,            

jakie dostarczali swoim kibicom członkowie radomskiej drużyny, obchodzącej w tym roku jubileusz 

100-lecia istnienia, przybliżymy nieco działalność „Czarnych” od momentu założenia klubu.



Klub sportowy pn. „Czarni” został powołany do życia przez cywilów w 1921 r. i jest jednym                  

z najstarszych w Radomiu. Jego siedziba znajdowała się pod adresem Mariacka 11. Prawdopodobnie 

w 1923 r. doszło do połączenia nowo powstałej drużyny z Wojskowym Klubem Sportowym 

działającym przy 72 Pułku Piechoty im. płk. Dionizego Czachowskiego, jakkolwiek kwestia daty fuzji 

pozostaje nadal otwartą, gdyż po 1923 r. można odnaleźć źródła notujące oddzielnie oba kluby. 

Wiodącą i radzącą sobie ze zmiennym szczęściem w rozgrywkach była sekcja piłki nożnej. W 1935 r. 

piłkarze „Czarnych” pokonali radomski RKS 5:0, a w 1938 r. ulegli „Wiśle” Kraków 2:0.  

Warto odnotować, że jeszcze przed niemiecką agresją w 1939 r., w klubie istniały sekcje trenujące: 

piłkę siatkową, piłkę koszykową, lekką atletykę, tenis ziemny, pływanie i strzelectwo. Do dyspozycji 

sportowców pozostawały: boisko do piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna, basen pływacki i kort 

tenisowy.  

W 1945 r. działalność „Czarnych”, w wyniku porozumienia działaczy z dowództwem 2 Pułku Artylerii 

Lekkiej, który stacjonował w Radomiu, została wznowiona. Lata 50 XX w. stoją pod znakiem 

przekształceń organizacyjnych w historii klubu. Ostatecznie w 1957 r. doszło do reaktywacji klubu     

w duchu przedwojennego KS „Czarni”. Formalnie do nazwy Wojskowy Klub Sportowy „Czarni” 

powrócono w 1958 r. Wcześniej posługiwano się nazwą Lotniczy Klub Sportowy „Czarni” z racji 

powiązań klubu z miejscową Oficerską Szkołą Lotniczą. 



W 1958 r. stanowisko prezesa zajmował płk Juliusz Szwarc, a w klubie działało 9 sekcji (piłka nożna, 

brydż sportowy, tenis stołowy, lekka atletyka, boks, kolarstwo, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka 

koszykowa). Liczba członków „wojskowych” w końcu 1963 r. wynosiła 1260. W 1964 r. przeniesiono   

z Radomia do Dęblina Oficerską Szkołę Lotniczą, co spowodowało znaczący ubytek zawodników        

i działaczy. Fakt ten oraz narastające problemy finansowe doprowadziły do zawieszenia pracy 

przeważającej części sekcji. Po poszerzeniu bazy obiektów sportowych o halę sportową oraz 

pływalnię, siatkówka i pływanie stanowiły główne sekcje. W 1989 r. zrezygnowano z prowadzenia 

drużyny piłki nożnej.

Działalność utytułowanej sekcji siatkarskiej, która w 1959 r. dołączyła do ligowych zmagań, jest nadal 

kontynuowana. Tę w 1973 r. tworzyło 65 zawodników. Trenowano również juniorów, którzy wzmacniali 

kadrę seniorów. Jako ciekawostkę można dodać, że w 1977 r. „Czarni” wyszli zwycięsko                      

z siatkarskiej konfrontacji z brazylijską reprezentacją młodzieżową, która trafiła do Radomia. 

Klub, dzielnie walczący w II lidze, finansowo wspierany był przez miejscowe zakłady pracy. Siatkarze 

„wojskowych” bronili również barw kraju w reprezentacji narodowej. Sezon 1983/1984 „Czarni” 

zakończyli awansem do ekstraklasy.



W sezonach 1993/1994-1994/1995 radomscy siatkarze zajmowali III miejsce w rozgrywkach 

ekstraklasy. Istotne wydarzenia miały miejsce w 1997 r., kiedy to klub przekształcił się                         

w jednosekcyjny i zaczął występować pod nazwą Warka Strong Club WKS Czarni Radom. Z kolei           

w 1999 r. w Sosnowcu odbył się historyczny Finał Pucharu Polski wygrany przez ekipę 

„wojskowych”. W tym też roku radomscy siatkarze zadebiutowali w Pucharze Zdobywców Pucharu. 

Moment pożegnania z ekstraklasą po 18 sezonach nastąpił w 2002 r. Po zakończeniu rozgrywek        

w ramach sezonu 2002/2003 klub został zlikwidowany w związku z problemami finansowymi. Tradycje 

„Czarnych” miało kontynuować utworzone w końcu 2007 r., Radomskie Centrum Siatkarskie. 

W minionej dekadzie założone zostało Stowarzyszenie Czarni Radom oraz powołano spółkę WKS 

Czarni Radom, a siatkarze powrócili do zmagań na najwyższym ligowym szczeblu. Obecnie chlubne 

karty historii radomskiej siatkówki zapisuje, występując pod nazwą Cerrad Enea Czarni Radom, klub 

wspierany przez sponsorów oraz wiernych kibiców i działaczy.

Zapraszamy do zapoznania się ze źródłami, w których zapisane są dzieje „Czarnych”.



Prośba Klubu Sportowego „Czarni”  

w Radomiu o zezwolenie na 

skorzystanie z usług orkiestry Straży 

Ogniowej Ochotniczej w Radomiu, 

1924 r.

Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w 
Radomiu, sygn. 82, s. 28.



Wycinki prasowe z „Życia Robotniczego” (nr: 20,21,22.) dotyczące „Czarnych”, 1928 r.

Bibilioteka zakładowa Archiwum Państwowego w Radomiu, sygn. I/3/181-1



Wycinki prasowe z „Życia Robotniczego” dotyczące „Czarnych”, 1928 r.

Bibilioteka zakładowa Archiwum Państwowego w Radomiu, sygn. I/3/181-1



Wycinek prasowy ze „Słowa”                          

(nr 118 z 24.05.1929 r.) dotyczący meczów           

„Czarnych” w piłkę nożną.

Biblioteka zakładowa Archiwum 
Państwowego w Radomiu,                  

sygn. I/3/263-7a



Wycinek prasowy z „Ziemi 

Radomskiej” (nr 89 z 1932 r.) 

dotyczący starcia „Czarnych”             

z „Bronią” w piłkę nożną.

Biblioteka zakładowa Archiwum Państwowego 
w Radomiu,                                                                                               

sygn. I/3/186-3



Wycinek prasowy z „Ziemi 

Radomskiej” (nr 95 z 1932 r.) 

dotyczący starcia „Czarnych”             

z „Turem” w piłkę nożną.

Biblioteka zakładowa Archiwum Państwowego 
w Radomiu,                                                                                               

sygn. I/3/186-3



Wycinki prasowe z „Ziemi Radomskiej” (nr: 56, 76, 83, 112 z 1933 r.)                   

dotyczące „Czarnych”.

Bibilioteka zakładowa Archiwum Państwowego w Radomiu, sygn. I/3/186-4



Wycinki prasowe z „Ziemi Radomskiej” dotyczące „Czarnych”, kwiecień-maj 1933 r.

Bibilioteka zakładowa Archiwum Państwowego w Radomiu, sygn. I/3/186-4



Afisz awizujący 

mecz piłki nożnej 

między KS Czarni”           

a KS „Radomiak”, 

1948 r.

Zbiór afiszów, 
plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., 

sygn. 752.



Afisz awizujący 

mecz piłki nożnej 

między „Czarnymi”           

a Radomskim 

Kołem Sportowym, 

1948 r.

Zbiór afiszów, 
plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., 

sygn. 781.



Afisz promujący 

zabawę sportową 

organizowaną 

przez KS „Czarni”, 

1948 r.

Zbiór afiszów, 
plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., 

sygn. 956.



Afisz promujący 

mecz piłki nożnej 

między Rob. K. S. 

„Broń” a KS

„Czarni”, 1948 r.

Zbiór afiszów, 
plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., 

sygn. 721.



Afisz informujący  

o meczach piłki 

nożnej KS 

„Czarni”, 1948 r.

Zbiór afiszów, 
plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., 

sygn. 779.



Afisz informujący   

o turnieju piłki 

siatkowej kobiet     

w sali KS „Czarni” 

w Radomiu, 1974 r.

Zbiór afiszów, 
plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., 

sygn. 691.



Pismo dotyczące 

działalności 

Wojskowego Klubu 

Sportowego 

„Czarni” w 1957 r., 

1958 r.

Urząd Miejski w 
Radomiu, sygn. 114,   

s. 33-34.



Pismo dotyczące działalności 

Wojskowego Klubu Sportowego 

„Czarni” w 1957 r., 1958 r.

Urząd Miejski w Radomiu, sygn. 114, s. 35.



Obwieszczenie dot. zmiany nazwy 

stowarzyszenia z Lotniczy Klub 

Sportowy „Czarni” w Radomiu na 

Wojskowy Klub Sportowy „Czarni”    

w Radomiu, 1958 r.

Urząd Miejski w Radomiu, sygn. 114, s. 18.



Fragmenty 

sprawozdania           

z działalności WKS 

„Czarni” w Radomiu 

w 1958 r., ok. 1959 r.

Urząd Miejski w 
Radomiu, sygn. 114,   

s. 43-44.



Fragmenty 

sprawozdania      

z działalności 

WKS „Czarni”               

w Radomiu               

w 1958 r.,                        

ok. 1959 r.

Urząd Miejski w 
Radomiu, sygn. 114,   

s. 45-46.



Pismo przewodnie do odpisu 

sprawozdania z działalności 

Wojskowego Klubu Sportowego 

„Czarni” w Radomiu za 1959 r.

Urząd Miejski w Radomiu, sygn. 114, s. 47.



Pismo Wojskowego Klubu 

Sportowego „Czarni” w Radomiu 

dotyczące zarządzeń pokontrolnych, 

1963 r.

Urząd Miejski w Radomiu, sygn. 114, s. 108.



Fragmenty 

sprawozdania        

z działalności WKS 

„Czarni”                 

w Radomiu               

za lata 1962-1963, 

1963 r. 

Urząd Miejski w 
Radomiu, sygn. 114,   

s. 111-112.



Fragmenty 

sprawozdania        

z działalności WKS 

„Czarni”                

w Radomiu               

za lata 1962-1963, 

1963 r. 

Urząd Miejski w 
Radomiu, sygn. 114,   

s. 113-114.



Fragment sprawozdania                      

z działalności WKS „Czarni”               

w Radomiu za lata 1962-1963, 1963 r. 

Urząd Miejski w Radomiu, sygn. 114, s. 115.



Sprawozdanie z działalności Komisji 

Kwalifikacyjnej Wojskowego Klubu 

Sportowego „Czarni”, ok. 1963 r.

Urząd Miejski w Radomiu, sygn. 114, s. 108.



Fragmenty 

sprawozdania        

z działalności WKS 

„Czarni”                

w Radomiu               

za lata 1964-1965, 

ok. 1966 r. 

Urząd Miejski w 
Radomiu, sygn. 114,   

s. 171-172.



Fragmenty 

sprawozdania        

z działalności WKS 

„Czarni”                

w Radomiu               

za lata 1964-1965, 

ok. 1966 r. 

Urząd Miejski w 
Radomiu, sygn. 114,   

s. 173-174.



Fragment sprawozdania                      

z działalności WKS „Czarni”                

w Radomiu                                           

za lata 1964-1965, ok. 1966 r.

Urząd Miejski w Radomiu, sygn. 114, s. 175.



Afisz awizujący mecz piłki nożnej 

między KS „Czarni”                             

a Miejsko-Zakładowym Klubem 

Sportowym Kozienice, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 736.



Afisz awizujący mecz piłki nożnej 

między KS „Czarni”                             

a KS „Naprzód” Jędrzejów, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 737.



Afisz informujący o turnieju piłki 

siatkowej mężczyzn organizowanym 

przez KS „Czarni” w Radomiu, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 692.



Afisz informujący    

o  meczach piłki 

nożnej miedzy KS 

„Czarni” a RKS 

„Radomiak”, 1974 r.

Zbiór afiszów, 
plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., 

sygn. 758.



Afisz zapowiadający mecz piłki 

nożnej między KS „Czarni”                 

a klubem pn. „Orlicz” Suchedniów, 

1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 739.



Afisz zapowiadający mecz piłki 

nożnej między KS „Czarni”                 

a „Pilicą” Koniecpol, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 738.



Afisz zapowiadający mecz piłki 

nożnej między KS „Czarni”                  

a „Prochem” Pionki, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 740.



Afisz zapowiadający mecz piłki 

nożnej między KS „Czarni”                 

a RKS „Broń", 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 727.



Afisz zapowiadający mecz piłki 

nożnej między KS „Czarni”                 

a „Spartą” Kazimierza Wielka, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 741.



Afisz zapowiadający mecz piłki 

nożnej między KS „Czarni”                  

a Klubem Sportowym Zakładów 

Ostrowieckich Ostrowiec 

Świętokrzyski, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 742.



Afisz zapowiadający mecz piłki 

nożnej między KS „Czarni”                 

a KS „Naprzód” Jędrzejów, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 743.



Afisz zapowiadający mecz piłki nożnej 

między KS „Czarni”                               

a Zakładowym Klubem Sportowym 

„Granat” Skarżysko-Kamienna, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 744.



Afisz awizujący mecz piłki nożnej 

między KS „Czarni”

a Zakładowym Klubem Sportowym 

„Proch” Pionki, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 745.



Afisz awizujący mecz piłki nożnej 

między KS „Czarni”                             

a RKS „Broń” Radom, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 733.



Afisz awizujący mecz piłki nożnej 

między KS „Czarni”                             

a Klubem Sportowym Zakładów 

Ostrowieckich Ostrowiec 

Świętokrzyski, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 746.



Afisz awizujący mecz piłki nożnej 

między KS „Czarni”                             

a Kolejowym Klubem Sportowym 

„Ruch” Skarżysko-Kamienna, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 747.



Afisz awizujący mecz piłki nożnej 

między KS „Czarni”                              

a KS „Nida” Pińczów, 1974 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 748.



Notatka służbowa dotycząca kontroli 

w związku z połączeniem 

Robotniczego Klubu Sportowego 

„Odlewnik” z Wojskowym Klubem 

Sportowym „Czarni” w Radomiu, 

1975 r.

Urząd Miejski w Radomiu, sygn. 157, s. 39.



Komitet Wojewódzki PZPR w Radomiu, 
sygn. 15091, obiekt nr 6.

Dzieci z przedszkola zakładowego „Radoskór” 

na krytej pływalni „Czarnych” (fot. Antoni 

Żuchowski), 1980 r.



Fragment protokołu kontroli 

problemowej przeprowadzonej          

w Wojskowym Klubie Sportowym 

„Czarni” w Radomiu, 1995 r.

Urząd Wojewódzki w Radomiu, sygn. 
24/938, b.n.s.



Plakat promujący mecze piłki 

siatkowej z udziałem drużyn: Cerrad

„Czarni” Radom, Jastrzębski Węgiel   

i Zaksa Kędzierzyn Koźle, 2015 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych po 1945 r., sygn. 2363.



Opracowanie i wybór źródeł:

Krzysztof Głowacki
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