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Zdać 
boiskowe testy

Latem w skarbie kibica Prze-
glądu Sportowego czytając 
zapowiedź sezonu Miedzi 
Legnica można było znaleźć 
następujący fragment: „W 
Miedzi idzie nowe. Czy lep-
sze? Spokojnie, gorzej niż 
w zeszłym sezonie być nie 
może.” Okazuje się, że w fut-
bolu wykluczanie jakiegokol-
wiek założenia nie ma sensu 
- zauważa Michał Rygiel na 
str 5

Szanowni 
Czytelnicy!

W październiku PZPN uru-
chomił nowy portal inter-
netowy„Łączy nas piłka”. 
Serwis dostępny pod     ad-
resem www.laczynaspilka.
pl, to przedsięwzięcie łączą-
ce środowisko piłkarskie ze 
społecznością kibiców, da-
jące obu grupom nieograni-
czone możliwości swobodnej 
komunikacji - pisze Andrzej 
Padewski na str 3

Walne 
we wtorek!

18 listopada odbędzie 
się Walne Zgromadze-
nie DZPN. Początek o 
godzinie 15 we wrocław-
skim hotelu Haston City 
Hotel przy ul. Irysowej 
Potrzebne wskazówki 
na str 4.

Najważniejsze 
podstawy

Naszą siłą w tym sezonie jest szeroka 
kadra licząca dwudziestu sześciu za-
wodników z rocznika 96 i 97.  Jest to 
konsekwencja tego, że w zeszłym roku 
pierwszy zespół został mocno zasilony 
rocznikiem 95, a w tej rundzie mia-
łem do dyspozycji niemal wszystkich 
juniorów. Doszło do nas także kilku 
chłopaków z Lubina. Myślę, że rywali-
zacja zawsze podnosi poziom zespołu i 
tak również jest w naszym przypadku 
– mówi trener juniorów KS Polkowice 
Waldemar Jedynak. Więcej na stronie 9

Z ambicjami
Wcześniej graliśmy w II lidze kobiet jako Szczyt Bo-
guszów-Gorce, ale koszty funkcjonowania zespołu nas 
przerastały. Postanowiłem więc zapytać kanclerza 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelu-
sa Silesiusa w Wałbrzychu, pana Jana Zwierki, czy 
jest szansa na finansowe wsparcie naszej drużyny ze 
strony uczelni. Pan kanclerz wyraził zainteresowanie, 
ale nie wsparciem Szczytu, tylko przejęciem naszej 
sekcji przez uczelnię od sezonu 2014/15. Warunkiem 
nawiązania współpracy był nasze utrzymanie w II li-
dze. Ostatecznie po słabej jesieni zaliczyliśmy bardzo 
udaną wiosnę i zakończyliśmy sezon 13/14 w czołówce 
– mówi trener Marcin Gryka, z którym na stronie 12 
rozmawia Łukasz Nowakowski.

Odbić od dna
Orzeł Pawłowice to klub 
piłkarski, który jest be-
niaminkiem wrocław-
skiej klasy okręgowej. 
Siedziba klubu jaki i 
stadion, na którym od-
bywają się mecze mieści 
się na osiedlu Pawłowi-
ce, będącym admini-
stracyjną częścią Wro-
cławia. Historia zespołu 
z dzielnicy Psie Pole się-
ga roku 1955. Jednak 
w obecnym kształcie 
klub funkcjonuje od 
roku 2008, kiedy doszło 
do jego reaktywacji. O 
Orle na stronie  11 pisze 
Adam Cierpik.

 Łączy nas 
piłka!!!
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Szanowni Czytelnicy !
W październiku PZPN 
uruchomił nowy portal 
internetowy„Łączy nas 
piłka”. Serwis dostępny 
pod     adresem www.la-
czynaspilka.pl, to przed-
sięwzięcie łączące śro-
dowisko piłkarskie ze 
społecznością kibiców, 
dające obu grupom nie-
ograniczone możliwości 
swobodnej komunikacji.

Serwis www.laczynaspilka.pl 
to projekt unikatowy w skali 
Europy. Codziennie, na ła-
mach serwisu, dostępne będą 
setki informacji z pierwszej 
ręki – artykuły, ekskluzyw-
ne wywiady, relacje wideo 
ze zgrupowań Reprezentacji, 
poradniki, pomoce multime-
dialne przygotowywane przez 
wykwalifikowaną kadrę oraz 
wyniki meczów, tabele i ter-
minarze Reprezentacji Polski 
i wszystkich krajowych dru-
żyn zarejestrowanych w syste-
mach PZPN, od Ekstraklasy, 
po klase „C”. Całość dopełniać 
będzie Sklep Kibica Reprezen-
tacji Polski z sygnowanym, 
oryginalnym asortymentem, 
który będzie można zamówić 
online, siedząc przy kompute-
rze lub korzystając z dowolne-
go urządzenia mobilnego.

Wyszliśmy z założenia, że 
projekt „Łączy Nas Piłka” po-
winien być czymś więcej niż 
zwykłą stroną internetową. 
Uruchamiamy multiplatfor-
mę o charakterze informa-
cyjno-rozrywkowym, która 
ma gwarantować fanom piłki 
nożnej dostęp do wiarygod-
nych danych i jednocześnie 
nadać Użytkownikom funk-
cję opiniotwórczą. Taki mo-
del kształtowania zawartości 
serwisu opiera się    na sile 
zaangażowania Kibiców, a 
naszym celem było stworzenie 
miejsca, które da temu gronu 
komfortowe warunki do dzie-
lenia się swoimi emocjami i 
wymiany refleksji z innymi.     

Zakładamy, że będzie to miej-
sce otwarte na społeczność 
nastawioną na pozytywny 
przekaz i chęć wymiany wie-
dzy z boiska czy ze stadionu. 
Użytkownicy, którzy założą 
profil Kibica za pomocą pro-
stego formularza, uzyskają-
dostęp do szeregu opcji spo-
łecznościowcych. Zadbaliśmy 
przy tym o integrację z naj-
popularniejszymi portalami 
społecznościowymi: Facebo-
ok’iem, Google+ i Twitter’em.

Szczególną uwagę poświę-
cono młodym pasjonatom 
piłki nożnej i ich rodzicom, 
udostępniając funkcjonalno-
ści angażujące najmłodszych 
Kibiców:Uznaliśmy, że od-
danie w ręce Użytkowników 
bezpłatnej bazy eksperckich 
porad i materiałów multime-
dialnych, to standard, który 
chcemy zapewnić, zachęcając 
rodziców do aktywniejszego 
wspierania swoich pociech w 
piłkarskich wyzwaniach.

Zakładanie profilu dziecka 
odbywa się poprzez uzupeł-
nienie uproszczonego for-
mularza bez konieczności 
wpisywania adresu email, 
którego dziecko zazwyczaj 
nie posiada. Dzięki temu, na-
wet najmłodszy Kibic zyskuje 
swoje własne miejsce w ser-
wisie, a rodzic ma możliwość 
„dokumentowania” postępów 
i sukcesów dziecka, przy za-
chowaniu pełnej rodzicielskiej 
kontroli nad publikowanymi 

treściami.

Serwis www.laczynaspilka.pl 
w atrakcyjny sposób prezentu-
je to, co najbardziej atrakcyj-
ne – piłkarskie emocje utrwa-
lone na zdjęciach Kibiców i 
zawarte w komentarzach pod 
artykułami w sąsiedztwie z 
największą bazą wyników 
meczów piłkarskich, których 
w Polsce co weekend rozgry-
wa się ponad 7000. Warto 
podkreślić, że zasilanie syste-
mu wynikami odbywa się za 
pomocą specjalnie skonfiguro-
wanego SMS’a, którzy wysyła-
ją sędziowie do na specjalnie 
stworzony do tego celu numer 
telefonu. Ta prosta innowacja 
gwarantuje nie tylko szeroki 
zakres, ale i aktualność pre-
zentowanych danych.
   
Natomiast Nowa Karta Ki-
bica jest innowacyjnym roz-
wiązaniem, które umożliwi 
identyfikację    kibiców oraz 
zapewni jej posiadaczom sze-
reg dodatkowych korzyści. 
Fani posiadający Kartę, uzy-
skają pierwszeństwo w zaku-
pie biletów na mecze Repre-
zentacji. Ponadto zapisany na 
Karcie indywidualny numer 
sprawi, że będzie ona pełnić 
funkcję biletu i identyfikatora 
fana reprezentacji, zastępując 
tym samym wejściówki w tra-
dycyjnej formie. Dzięki temu 

rozwiązaniu fani piłki nożnej, 
którzy kupią bilet na mecz, 
będą mogli wejść na stadion 
zbliżając Kartę do czytnika 
umieszczonego przy bramce.

W wyniku współpracy PZPN 
i Alior Banku, polscy kibice 
otrzymają Kartę wyposażoną 
w funkcje płatnicze (prepaid). 
Karta Kibica z technologią 
PayPass pozwoli, po jej wcze-
śniejszym zasileniu, na płat-
ności zbliżeniowe nie tylko 
na stadionie w trakcie meczu, 
ale również w każdym innym 
miejscu w kraju i zagranicą 
akceptującym płatności kar-
tą. Za pomocą Karty będzie 
można zapłacić za produk-
ty dostępne w sklepie inter-
netowym uruchomionym w 
ramach serwisu „Łączy nas 
piłka”. Karta Kibica umożliwi    
użytkownikom także udział 
w programie lojalnościowym 
oraz korzystanie z atrakcyj-
nych zniżek w ramach oferty 
PZPN i jego partnerów.

Kampania promocyjna nowej 
Karty Kibica zostanie oficjal-
nie zainaugurowana 18 listo-
pada br. podczas towarzyskie-
go meczu ze Szwajcarią we 
Wrocławiu.

Serwis www.laczynaspilka.pl 
wraz ze Sklepem online oraz 
nowa, użyteczna    Karta Kibi-

ca wchodząca do obiegu jesz-
cze w tym roku, to nie jedyne 
nowe rozwiązania oddawane 
przez PZPN w ręce Kibiców. 
W przyszłym roku platforma 
zostanie uzupełniona o no-
woczesny system sprzedaży 
biletów online, co w praktyce 
będzie oznaczać komfort za-
kupu biletu na dowolny mecz 
Reprezentacji bez wychodze-
nia z domu. PZPN planuje 
również wprowadzenie pro-
gramu lojalnościowego, który 
będzie nagradzał najaktyw-
niejszych fanów w projekcie.
Zapraszam do odwiedzania 
portalu www.laczynaspilka.pl

Andrzej Padewski
Prezes Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej

KALEJDOSKOP
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I międzynarodowe 
zmagania Kadry U-13 i U-12

Mecz
Polska–Słowacja

KIEDY?
17.11.2014 (poniedziałek)

GDZIE?
Stadion WKS Śląsk Wrocław
ul. Oporowska 62
Wrocław

O KTÓREJ?
12:00 – 13:15 Polska – Słowacja U-12
13:30 – 14:45 Polska – Słowacja U-13

Mnóstwo niespodzianek i konkursów! 
Przyjdź i kibicuj swoim rówieśnikom!
Atmosferę będzie podgrzewać DJ Ucho!
Musisz tam być!

A2_PLAKAT_PZPN_mecz_PL-SLO.pdf   1   2014-11-05   12:01:57

Wrocław w najbliższych tygo-
dniach będzie domem nie tylko 
reprezentacji Polski, która 18 
listopada zagra w towarzyskim 
meczu ze Szwajcarią, ale rów-
nież dwóch nowych kadr mło-
dzieżowych – do lat 12 i 13. 
17 listopada najmłodsi biało-czer-
woni zmierzą się z rówieśnikami 
ze Słowacji. Poniżej przedstawiamy 
listę powołanych zawodników, któ-
rych postępy były monitorowane od 
tegorocznej edycji Letniej Akademii 
Młodych Orłów.  To historyczne 
wydarzenie dla młodych adeptów 
futbolu w tych kategoriach wieko-
wych.  Przed pierwszym gwizdkiem 
odegrane zostaną hymny państwowe. 
Liczymy, że kibice z Dolnego Śląska 
licznie pojawią się  na stadionie przy 
Oporowskiej. Tym bardziej, że zagra  
trzech  dolnoślązaków. Wstęp wolny!
Poniżej przedstawiamy listę zawod-
ników powołanych na towarzyskie 
mecze ze Słowacją:

Kadra do lat 12:
Krzysztof Bąkowski (Lech Poznań)
Oscar Witek (Cracovia Kraków)
Filip Balcewicz (Pogoń Szczecin)
Marcel  Wawrzyniuk (Ruch Cho-
rzów)
Tomasz Wysocki (Legia Warszawa)
Radosław Cielemęcki (Górnik Wał-
brzych)
Mariusz Duraj (Lechia Gdańsk)
Patryk Gogół (MKS Żory)
Dominik Andres (Ruch Chorzów)
Kacper Skwierczyński (Pogoń Siedl-
ce)
Paweł Kruszelnicki (Rodło Opole)
Żmudź Kacper (Kotwica Kołobrzeg)
Adrian Zagacki (Piast Karnin-Go-
rzów Wlkp.)
Mateusz Wojciechowski (Warta Po-
znań)
Damian Kołtański (UKS Śrem)
Jakub Jagiełło (Siarka Tarnobrzeg)
Lucjan Frydrych (Karpaty Krosno)
Aleksander Buksa (Wisła Kraków)
 
Kadra do lat 13:
Krzysztof Barchański (Polonia Lidz-
bark Warmiński)
Mikołaj Biegański (Skra Częstocho-
wa)
Kacper Zielski (Naki Olsztyn)
Patryk Peda (Legia Warszawa)
Jan Flak (OKS Olesno)
Marcel Wszołek (Olimpia Gru-
dziądz)
Kamil Rokosz (Wisła Kraków)
Bartosz Talar (Dunajec Nowy Sącz)
Jakub Rybus (Korona Kielce)
Jakub Górski (Korona Kielce)
Filip Szymczak (Lech Poznań)
Kacper Wachowiak (Lech Poznań)
Filip Marchwiński (Lech Poznań)
Jakub Kamiński (Szombierki Bytom)
Dawid Wiciński (Unia Racibórz)
Adam Kramarz (Stal Mielec)
Dominik Basiński (Śląsk Wrocław)
Krzysztof Pochyra (Lechia Dzierżo-
niów)

(pzpn)

Historyczne 
wydarzenie



 Zarząd Dolnośląskiego 
ZPN zaprasza przedstawi-
cieli- delegatów  klubów na 
Walne Zgromadzenie Spra-
wozdawcze Dolnośląskiego 
ZPN.
 
Zgromadzenie odbędzie się w 
dniu 18 listopada /wtorek/ br. 
(I termin- 15, II termin-15:30) 
w hotelu Haston City Hotel, we 
Wrocławiu przy ul. Irysowej 1-3.  

Informujemy, że każdy z Pań-
stwa przedstawicieli otrzyma 
bezpłatny bilet na mecz Polska-
-Szwajcaria, który odbędzie się 
w tym samym dniu na Stadionie 
Miejskim we Wrocławiu o go-
dzinie 20:45.

Gościem Specjalnym Walnego 
Zgromadzenia będzie Prezes 
PZPN- p. Zbigniew Boniek.

Na stronie internetowej DZPN 
znajdziecie Państwo m.in. po-
rządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia i projekt regulaminu ob-
rad Walnego Zgromadzenia.

Informujemy wszystkich zainte-
resowanych  z rejonu jeleniogór-
skiego wspólnym wyjazdem na 
Zjazd Sprawozdawczy Dolno-
śląskiego Związku Piłki Nożnej, 
iż transport autokarowy będzie 
podstawiony w dwóch miejscach 
jak podano poniżej z orientacyj-

nymi godzinami odjazdu z miej-
sca początkowego oraz miejsc 
pośrednich. Proszę zatem o 
wzięcie tego faktu pod uwagę i 
przybycie na miejsce odjazdu co 
najmniej 10 minut wcześniej niż 
podajemy w zestawieniu :

Wariant I:  Bolesławiec – wyjazd 
z pod stadionu w Bolesławcu uli-
ca Spółdzielcza 2

Wariant II: Bogatynia – wyjazd z 
pod stadionu ulica Sportowa  8  - 
godzina 10.00

Zgorzelec – stadion przy hali 
sportowej   - godzina 10.30

Lubań – przy supermarkecie 
Kaufland przy głównej trasie   - 
godzina 10.50

Gryfów Śląski – przy stadionie  
przy głównej trasie   - godzina  
11.10

Jelenia Góra – stadion ulica 
Złotnica 12  - godzina  11.50

Bolków wyjazd przy trasie głów-
nej przy stacji paliw  - godzina  
12.40

(jozpn, dzpn)
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Sukces reprezentacji Dol. ZPN U- 2001
W meczu reprezentacji Dol. 
ZPN rocznika 2001 z Landem 
Brandenburgii nasza kadra 
zwyciężyła 5:0.

Trzykrotnie do siatki rywa-
li trafił Bartek Białek oraz po 
razie Aleksander Rokosz oraz 
Borys Borowiec. 
Zawodnicy pod opieką trene-

rów: Macieja Bielskiego, Sta-
nisława Kwiatkowskiego oraz 
Chrystiana Serkiesa wystąpili 
w następującym składzie:

Szymon Czajor, Damian Mi-
chułka, Moskiewicz Patryk, 
Dawid Mazur, Michał Bogacz, 
Dawid Dawidziak, Borys Boro-
wiec, Marcin Mularczyk, Igor 

Lewandowski, Jakub Sypek, 
Bartosz Białek, 
Kacper Czapran, Kornel Wie-
czorek, Patryk Maciejewski, 
Dominik Smykowski, Kamil 
Gołębiowski, Aleksander Ro-
kosz, Kacper Nowak.

(dolzpn)

Puchary 
na wiosnę

Komisja ds. Rozgrywek Dol-
nośląskiego ZPN informuje, 
iż zawody 1/8 rundy Pucharu 
Polski strefy wrocławskiej od-
będą się w rundzie wiosennej 
sezonu 2014/2015.

Informacje dotyczące dokład-
nych dat rozegrania zawodów 
będą podane w późniejszym 
terminie.  

(dzpn)

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Dolnośląskiego ZPNTrwa znakomita passa wro-

cławskiego Śląska. Nasz eks-
traklasowy jedynak „omija” 
porażki, a rywale z czołówki 
grają nierówno. Przed wio-
sennym podziałem punk-
tów, choć przed nami jesz-
cze cztery kolejki, wiadomo 
już, że walka o mistrza kraju 
i miejsca pucharowe zacznie 
się niemal od początku. 
Różnice punktowe będą nie-
wielkie.

W ostatniej kolejce przed prze-
rwą na reprezentację  Piast  bez-
bramkowo zremisował z Gór-

nikiem Łęczna.   Legia raczej 
niespodziewanie przegrała w 
Szczecinie. Dobry mecz obej-
rzeli kibice w Poznaniu.  Korona 
próbuje odbić się od dna: wygry-
wając w Gdańsku  znacznie po-
prawiła samopoczucie kibiców.
Hitem kolejki był mecz w Kra-
kowie. Śląsk i Wisła stworzyły 
niezłe widowisko dla ponad 14 
tysięcy widzów. Po strzale  Fla-
vio Paixao  Śląsk wyszedł na pro-
wadzenie.   Wisła po przerwie za 
sprawą Pawła Brożka doprowa-
dziła do wyrównania. Wrocła-
wianie mogli wygrać, ale piłka 
postrzale  Sebastiana Mili trafiła 
w słupek.

Nadal w czołówce

GKS Bełchatów - Cracovia 1:1
Adam Mójta 86 (k) - Bartosz Kapustka 90

Lech Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1
Dawid Kownacki 6 - Bartosz Śpiączka 89

Lechia Gdańsk - Korona Kielce 1:2
Antonio Čolak 90 - Olivier Kapo 25, Vlastimir Jovanović 43

Piast Gliwice - Górnik Łęczna 0:0
Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 2:1

Rafał Murawski 14, Adam Frączczak 38 - Jakub Rzeźniczak 72
Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok 5:2

Filip Starzyński 31 (k), Jakub Kowalski 41, Grzegorz Kuświk 45, 
79, Michał Efir 77 - Taras Romanczuk 18, Patryk Tuszyński 81

Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 1:1
Paweł Brożek 68 - Flávio Paixão 17 (k)

Zawisza Bydgoszcz - Górnik 1:2 
Kamil Drygas 24 - Bartosz Iwan 6, Roman Gergel 74 

1    Legia Warszawa 15 29 31-17
2.    Śląsk Wrocław 15 28 27-18
3.    Jagiellonia Białystok 15 26 27-21
4.    GKS Bełchatów 15 26 14-12
5.    Wisła Kraków 15 25 29-21
6.    Górnik Zabrze 15 25 23-17
7.    Lech Poznań 15 23 29-16
8.    Pogoń Szczecin 15 23 22-23
9.    Piast Gliwice 15 19 18-21
10.    Podbeskidzie Bielsko-Biała 15 18 24-27
11.    Cracovia 15 18 15-21
12.    Lechia Gdańsk 15 17 20-23
13.    Górnik Łęczna 15 17 17-21
14.    Korona Kielce 15 17 14-24
15.    Ruch Chorzów 15 11 16-23
16.    Zawisza Bydgoszcz 15 7 16-37
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Latem w skarbie kibica Prze-
glądu Sportowego czytając 
zapowiedź sezonu Miedzi 
Legnica można było zna-
leźć następujący fragment: 
„W Miedzi idzie nowe. Czy 
lepsze? Spokojnie, gorzej 
niż w zeszłym sezonie być 
nie może.” Okazuje się, że w 
futbolu wykluczanie jakie-
gokolwiek założenia nie ma 
sensu. 

Minęło kilka tygodni od dymisji 
Wojciecha Stawowego.  Tymcza-
sowo właściciel Andrzej Dadełło 
wyznaczył duet szkoleniowców 
– Miedź do czasu znalezienia 
nowego trenera będzie prowa-
dził Janusz Kudyba. 

Nieskuteczna tiki-taka
Doskonale wiadomo, jaki fut-
bol prezentują drużyny byłego 
szkoleniowca Miedzi, Craco-
vii czy GKS-u Katowice. Dużo 
podań, do tego utrzymywanie 
się przy piłce, (bo dopóki my ją 
mamy, przeciwnik nie może nic 
z nią zrobić) i jeszcze mnóstwo 
ruchu, za pomocą którego uda 
się stworzyć wyrwę w szeregach 
przeciwnika, dzięki której jed-
na z wielu wymian piłki może 
przynieść znakomitą sytuację 
bramkową. Poprzez polską wer-
sję tiki-taki Miedź miała porząd-

nie namieszać w czołówce I ligi, 
tymczasem jest gorzej niż było 
w zeszłym sezonie. Co prawda 
niewiele gorzej, bo Miedź po 
11 kolejkach sezonu 2013/14 
miała tylko 2 punkty więcej niż 
w obecnych rozgrywkach, ale 
bilans bramkowy był o wiele 
bardziej korzystny. Niby udało 
się zdobyć aż 14 goli, lecz tylko 
w dwóch spotkaniach kampanii 
2014/15 padło 8 z tych 14, co 
daje 6 goli w pozostałych 9 spo-
tkaniach za kadencji Stawowego. 
Na wyjeździe Aleksander Ptak 
głównie wyciągał piłkę z siatki. 
Analizę tego stanu rzeczy zo-
stawiam specjalistom od taktyki 
– przyczyny upadku tiki-taki za 
Stawowego można przeczytać na 
portalu taktycznie.net. 

Jak Zagłębie?
Choć w Legnicy chcieliby tego 
uniknąć, nie da się uciec od 
porównań z bogatszym rywa-
lem zza miedzy. Zagłębie Lubin 
i Miedź Legnica mają ze sobą 
wbrew pozorom wiele wspól-
nego. Oba kluby dysponują pie-
niędzmi, które powinny pozwo-
lić na realizację planów władz. 
Oczywiście Miedziowi znajdują 
się w zupełnie innej klasie fi-
nansowej od reszty stawki, dys-
ponując budżetem w wysokości 
20 milionów złotych, ale Mie-
dzianka też nie może narzekać, 

ponieważ właściciel przeznacza 
na klub około 7 milionów (za 
skarbem kibica PS). W Lubinie 
z takimi pieniędzmi oczekiwa-
no zdominowania I ligi i awan-
su do Ekstraklasy, w Legnicy zaś 
otwarcie mówiono przynajmniej 
o walce w czołówce I ligi.  

Innym aspektem łączącym  dru-
żyny jest karuzela trenerska, 
która bardzo rzadko się zatrzy-
muje. W Zagłębiu tylko w sezo-
nie 2013/14 pracowało czterech 
szkoleniowców, zaś Miedź od 
2013 roku prowadzili już Bogu-
sław Baniak, Rafał Ulatowski, 
Piotr Tworek i Adam Fedoruk, 
Dariusz Żuraw czy właśnie Sta-
wowy. W końcu, zgodnie z tym 
co mówi Pan Dadełło w wywia-
dzie dla oficjalnej strony klubu: 
„Trener Stawowy otrzymał ode 
mnie komfortowe warunki pra-
cy. Dostał asystentów, których 
sam sobie wybrał, szeroką kadrę 
pierwszego i drugiego zespołu, 
z której mógł wyselekcjonować 
dowolnych piłkarzy plus moż-
liwość jej wzmocnienia według 
własnego uznania z niezłym jak 
na pierwszoligowe warunki bu-
dżetem. Oprócz tego wsparcie 
struktur organizacyjnych klubu 
we wszelkich obszarach.” Czy w 
Lubinie szkoleniowcy nie dosta-
wali takiej samej władzy? 

Winny głównie trener
W Miedzi przed sezonem wy-
konano czystkę, rozstając się z 
kilkoma z najbardziej doświad-
czonych zawodników – Mar-
cina Burkhardta, Zbigniewa 
Zakrzewskiego czy Krzysztofa 
Wołczka. Słusznie odstawiono 
wyjadaczy, którzy nie chcie-
li zostawiać na boisku serca za 
Miedziankę, ale nie udało się 
znaleźć piłkarzy gotowych do ta-
kiej walki w barwach klubu, czy 
to w innych zespołach czy też we 
własnych strukturach. A z tym 
drugim nie powinno być pro-
blemów – trener Stawowy dostał 
przecież pozwolenie na komple-
towanie składu obu zespołów 
Miedzi zgodnie ze swoją wizją. 
Warto też przytoczyć kolejną 
wypowiedź Prezesa Dadełły: 
„Od drużyny rezerw oczekiwa-
łem awansu i na tym poziomie 
rozgrywkowym wysokich zwy-
cięstw różnicą minimum 5-6 
bramek w większości meczów. 
Byłem i jestem przekonany, że 
mamy potencjał, by to osiągnąć.” 
Skoro na zapleczu pierwszego 
zespołu są piłkarze według wła-
ściciela gotowi „sklepać” amato-
rów w takim stosunku, to może 
warto ich przetestować na wyż-
szym poziomie? 

A może nie trzeba z nich korzy-
stać, w końcu, jak mówi prezes: 
„Mamy dobrą kadrę zawodni-
ków, tylko potrzebny jest ktoś, 
kto będzie umiał ją odpowiednio 
poprowadzić. (…) to nie przy-
padek, że Henning Berg, mając 
przed sobą najważniejszy mecz 
w Ekstraklasie i ważne mecze 
w Lidze Europy, wystawił prze-
ciwko Miedzi najsilniejszy skład 
Legii. On wie, jakich mamy za-
wodników.”. Wychodzi na to, że 
jak zawsze winny jest tylko tre-
ner. Zmiana powinna przynieść 
efekty, a jeżeli nie, to Dadełło nie 
zawaha się znowu „pociągnąć za 
spust” - w rezerwach wymieniał 
trenerów dopóki nie znalazł się 
taki, który osiągał cel o którym 
napisałem wyżej. Teraz Piotr 
Jacek, szkoleniowiec rezerw, bę-
dzie miał szansę na wykazanie 
się w pierwszym zespole wraz z 
Januszem Kudybą powiedział: 
„Wiele razy jako piłkarz i trener 
byłem w kryzysie i wiem, jak 
niego wyjść. Ten zespół też to 
wie”. Kibicom w Legnicy pozo-
staje tylko wierzyć w to, że pił-
karze wykorzystają tę wiedzę i 
szybko zaczną zdawać boiskowe 
testy.  Być może wygrana w Lubi-
nie jest tego sygnałem.

Michał Rygiel 
Fot. Tomasz Niziołek

Zdać boiskowe testy
POD LUPĄ
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W derbowym pojedynku w 
Lubinie w I lidze Miedź po-
konała Zagłębie 2:0.

Spotkanie było wyrównane, mo-
gło się podobać licznie zgroma-
dzonym kibicom. Gospodarze 
pomimo tego, że ostatnio grali z 
meczu na mecz coraz lepiej, mu-
sieli uznać wyższość sąsiada zza 
między.  
ZAGŁĘBIE LUBIN - MIEDŹ 
LEGNICA 0:2 (0:0). Bramki: Fe-
ruga (48), Szczepaniak (90). Żół-
te kartki: Feruga.  Widzów: 8509.
ZAGŁĘBIE: Forenc - Cotra, Ku-
bicki, Guldan, Bonecki, Oleksy 
(K. Piątek), Ł. Piątek, Kwiek, 
Woźniak, Papadopulos (Przy-
becki), Błąd (Tosik).
MIEDŹ: Bledzewski - Bartczak, 
Midzierski, Lafrance, Woźnicz-
ka, Cierpka, Kakoko (Bartosze-
wicz), Łobodziński, Feruga (Da-

niel), Szczepaniak, Garuch.

Trzeci nasz pierwszoligowy 
zespół - głogowski Chrobry, 
wprawdzie po ciężkim meczu, 
ale wygrał z Widzewem u sie-
bie 3:2. Głogowianie jeszcze nie 
ustabilizowali swojego miejsca 
w pierwszoligowym gronie, ale 
wydaje się, że nie powinni mieć 
problemów z mocnym zakotwi-
czeniem w środkowej części ta-
beli.

W drugiej lidze nieco radośniej-
sze nastroje w Wałbrzychu. Gór-
nik Wałbrzych wygrał z Legio-
novią 3:1. Wałbrzyszanie nadal 
zamykają tabelę, ale dystans do 
bezpiecznego miejsca trochę się 
zmniejszył. Miejsce w tabeli w 
listopadzie 2014 jest nieistotne. 
Ważne aby wiosną Górnik był 
już  w bezpiecznej strefie. 
Na koniec podsumowania trze-
ciego frontu. Przykra niespo-
dzianka w Karninie, gdzie Ślęza 
niespodziewanie przegrała. Pe-

cha miała Bielawianka – straco-
ny gol w ostatniej minucie me-
czu. Dołuje niestety trzebnicka 
Polonia. Lechia nie traci dystan-
su do Formacji, a rezerwy Śląska 
kontynuują dobrą passę.

Piast Karnin  - 
Ślęza Wrocław 1-0

Piast Żmigród - 
MKS Oława 1-0

Karkonosze   - 
Bystrzyca Kąty Wr. 3-0

Foto-Higiena Gać - 
Bielawianka  1-0

Lechia Dzierżoniów - 
Zagłębie II 2-0

Śląsk II  - 
PoloniaStal Świdnica 2-1

KP Brzeg Dolny - 
Formacja   Mostki 0-5

Polonia Trzebnica -   
Dąb Przybyszów 0-3

UKP Zielona Góra -  
Stilon Gorzów 2-1

(sz)

Derby
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Do końca rundy jesiennej 
I ligi zostało już niewiele 
czasu. Układ sił powoli 
zaczyna się klarować. Ta-
bela, która do niedawna 
była tak spłaszczona, że 
z ósmego miejsca po jed-
nym spotkaniu można 
było awansować na trze-
cie zaczyna się dzielić na 
mniejsze grupki. 

W tej najlepszej, walczącej o 
awans do Ekstraklasy, znajduje 
się, pomimo porażki z Miedzią, 
Zagłębie Lubin. Mimo dobrych 
wyników brakuje postawienia 
kropki nad i w postaci samotnej 
ucieczki w kierunku najwyższe-
go poziomu rozgrywkowego. Do 
tego jednak wypadałoby mieć 
na każdej pozycji najlepszego 
dostępnego zawodnika ligi, a w 
Lubinie do tego stanu brakuje 
wymiany kilku trybików w ma-
szynie. Wraz z przerwą zimową 
rozpoczną się spekulacje na te-
mat transferów i na pewno nie 
ominą one także walczących o 
awans Miedziowych. 

Dyrektor sportowy, Piotr Bur-
likowski, w wywiadzie dla ofi-
cjalnej strony klubu powiedział: 
„Przygotowujemy się w zasadzie 
już od letniego okna transfero-
wego i pewne ruchy już zostały 
wykonane. Nie będę zdradzał 
personaliów zawodników, któ-
rzy nas interesują. Mamy świa-
domość na jaką pozycję po-
trzebujemy wzmocnienia i co 
powinien wnieść do drużyny 
nowy piłkarz. Skauci Zagłębia 
oglądają wiele spotkań na po-
ziomie pierwszej ligi i niższych 
lig, sondujemy też ekstraklasę. 
Mamy pewnych kandydatów do 
gry i teraz bacznie się im przy-
glądamy.”

W tym miejscu chciałbym 

przedstawić swoje propozycje 
wzmocnień – zasugeruję jakich 
piłkarzy z pierwszoligowych 
klubów mogłoby ściągnąć Za-
głębie, żeby wreszcie zacząć 
uciekać rywalom i bez ogląda-
nia się na innych awansować do 
Ekstraklasy. 

1. Jakub Czerwiński – Termali-
ca Bruk-Bet Nieciecza, środko-
wy obrońca, rocznik 1991.

Młody stoper od początku se-
zonu prezentował rewelacyjną 
formę, w dużej mierze przy-
czyniając się do znakomitego 
startu klubu z Niecieczy. Straszy 
rywali nie tylko wyglądem, ale 
również umiejętnościami. Bar-
dzo dobrze się ustawia, walczy 
o każdą piłkę, jest bardzo pewny 
w odbiorze. Biorąc pod uwa-
gę kłopoty Zagłębia na pozycji 
stopera, Czerwiński mógłby z 
miejsca wskoczyć do podstawo-
wego składu i nie oddać miejsca 
do końca rozgrywek. Nie powi-
nien także zawieść na wyższym 
poziomie. Miedziowi będą mieli 
jednak sporą konkurencję w 
walce o utalentowanego obroń-
cę. Już latem o możliwość zaku-
pu pytał GKS Bełchatów, a swo-
je trzy grosze chce też dorzucić 
Franciszek Smuda, który ponoć 
kilka razy był już na stadionie w 
Niecieczy. Kontrakt Czerwiń-
skiego kończy się w czerwcu 
2015, więc można go w zimie 
zakupić po promocyjnej cenie, 
albo zaryzykować i sprowadzić 
za darmo po zakończeniu umo-
wy. 

2. Krzysztof Janus – Wisła 
Płock, prawy pomocnik/skrzy-
dłowy, rocznik 1986.

W zeszłym sezonie brylował 
w barwach Wisły. Zagrał we 
wszystkich spotkaniach, tylko 
trzy zakończył przed czasem. 
Do tego dołożył aż 10 bramek i 
5 asyst, co dla bocznego pomoc-
nika jest bardzo dobrym wyni-
kiem. Obecne rozgrywki rów-
nież może zaliczyć do udanych. 
Już ma na koncie  kilka bramek, 
a przecież dopiero dobijamy 
do połowy sezonu. Janus został 
obarczony większą odpowie-
dzialnością po odejściu z klubu 
Filipa Burkhardta i pokazał, że 
bycie liderem zespołu w ogóle 
go nie paraliżuje. W spotkaniu 
z Zagłębiem kilka razy wkręcił 
w ziemię Djorde Cotrę i pewnie 
wykorzystał rzut karny, na pew-
no zapadając w pamięć kibicom 
Miedziowych. Gdyby trafił do 
Lubina, mógłby wskoczyć na 
prawe skrzydło niemalże na-
tychmiast, przesuwając Arka 
Woźniaka do ataku. Jeśli nie 
znajdzie się dla niego miejsce 
zimą, to latem może przejść bez 
sumy odstępnego, w czerwcu 
kończy mu się bowiem trzylet-
nia umowa z Wisłą. 

3. Grzegorz Goncerz – GKS 
Katowice, napastnik, rocznik 
1988.

Goncerz zaczął strzelać na 
niemalże przemysłową skalę, 
wpisując się na listę strzelców 
praktycznie co spotkanie. Jeże-
li nadal utrzyma taką formę, z 
pewnością zostanie królem po-
lowania tego sezonu i ma sporą 
szanse na pobicie zeszłoroczne-
go wyniku Dariusza Zjawińskie-

go, który w kampanii 2013/14 
uzbierał 21 trafień. Zagłębie ma 
problem ze strzelaniem goli, 
teoretycznie najlepszy napast-
nik klubu, Michal Papadopu-
los, nie strzela tak często, jakby 
sobie tego życzyli kibice i Piotr 
Stokowiec. Czeski snajper mar-
nuje sporo sytuacji, które kreują 
mu koledzy z zespołu i gdyby 
bramkarze po jego strzałach 
musieli wyjmować piłkę z siatki 
tak często, jak po uderzeniach 
Goncerza, Zagłębie nie po-
zwoliłoby uciec Termalice na 8 
punktów. Niestety, jeżeli Piotr 
Burlikowski zechciałby sprowa-
dzić snajpera GKS-u do Lubina, 
musiałby się liczyć z prawdopo-
dobnie większymi kosztami niż 
w przypadku Janusa czy Czer-
wińskiego. Goncerz niedawno 
przedłużył swoją umowę do 30 
czerwca 2016 roku. Może jed-
nak warto wyłożyć trochę środ-
ków i sprowadzić przyszłego 
króla strzelców? 

4. Denis Popović – Olimpia 
Grudziądz, środkowy pomoc-
nik, rocznik 1989.

Słoweńcowi trochę zajęło za-
aklimatyzowanie się w Grudzią-
dzu, ale gdy już znalazł wspólny 
język z kolegami z zespołu po-
kazał, jak dobrze potrafi grać 
w piłkę. Dariusz Kubicki musi 
się cieszyć ze sprowadzenia 
Popovicia z GKS-u Tychy, w 
którym świetnie zaprezentował 
się polskiej publiczności. Roz-
grywający Olimpii po wejściu 
na właściwe tory gra jak z nut, 
praktycznie rezerwując sobie 
co mecz miejsce w jedenast-
kach kolejki. Można pokusić 
się nawet o stwierdzenie, że jest 
najlepszą obecnie ‚10’ na za-
pleczu Ekstraklasy. Na pewno 
zmusiłby Aleksandra Kwieka 
do jeszcze większego wysiłku, 
a może i zostałby następcą nie-
spełna 32-letniego pomocnika? 
Przeszkody są dwie – pierwszą 
jest polityka transferowa klubu, 
która zakłada ściąganie głównie 
krajowych zawodników. Druga 
to kwota odstępnego jaką mo-
głaby zażyczyć sobie walcząca 
przecież o awans Olimpia. Jeżeli 
jednak Zagłębie wyłożyłoby na 
stół konkretne pieniądze, osła-
biłoby jednego z groźniejszych 

rywali, przy tym znacząco się 
wzmacniając. 

5. Daniel Chyła – Chojniczanka 
Chojnice, prawy obrońca, rocz-
nik 1988.

Zagłębie ma poważny problem z 
obsadą pozycji prawego obroń-
cy. Jakub Tosik nie spełnia ocze-
kiwań, a Paweł Stolarski częściej 
się leczy niż gra w piłkę. Od no-
wej rundy zamiast cofać do de-
fensywy Arkadiusza Woźniaka, 
warto sięgnąć po jednego z naj-
lepszych na tej pozycji obroń-
ców I Ligi. Daniel Chyła walczy 
za dwóch, co na pewno spodoba 
się kibicom Zagłębia. Zresztą 
może niektórzy pamiętają go 
z czasów Młodej Ekstraklasy i 
III ligi – wtedy obecny zawod-
nik Chojniczanki występował 
jeszcze w pomocy. W 62 spotka-
niach dla rezerw i młodzieżówki 
Miedziowych zdobył 9 bramek. 
Często włącza się do ofensywy, 
wspierając swoją drużynę w 
budowaniu ataku pozycyjnego. 
Rozmawiałem krótko na jego 
temat z dziennikarzem zajmu-
jącym się zespołem z Chojnic 
i wypowiadał się o Chyle w sa-
mych superlatywach. Kontrakt 
defensora kończy się latem 2015 
roku, więc jest szansa na za-
trudnienie dobrego gracza na 
tę pozycję za niewielką kwotę. 
Czy nadszedł czas powrotu do 
Lubina?

To tylko najlepsi kandydaci do 
założenia w niedalekiej przy-
szłości pomarańczowej koszulki 
Zagłębia. Warto także przyjrzeć 
się chociażby Grzegorzowi Pie-
sio z Dolcanu, Jackowi Góral-
skiemu i Marko Radiciowi z 
Wisły Płock czy kilku ciekawym 
młodzieżowcom – Alanowi 
Czerwińskiemu z Katowic, Bar-
toszowi Jarochowi z Grudzią-
dza. Ciekawych opcji jest sporo 
i kibicom Zagłębia pozostaje 
mieć nadzieję, że zarządzający 
klubem dokonają najlepszych 
możliwych wyborów. 

Michał Rygiel
Fot. (kluby) 

Oko na wzmocnienia
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Walusiak: Szczęście mi dopisało  

Ryszard Walusiak ro-
zegrał w Górniku Wał-
brzych ponad siedem-
dziesiąt spotkań  w 
ekstraklasie. Grał i tre-
nował razem z selek-
cjonerem piłkarskiej 
kadry Polski Adamem 
Nawałką. Po zakończe-
niu kariery został tre-
nerem a w najbliższym 
czasie wystartuje w wy-
borach. W rozmowie z 
Łukaszem Nowakow-
skim:

- Czym Pan się zajmuje po 
zakończeniu kariery?
- Cały czas sportem. Za-
czynałem od trenowania 
trampkarzy, juniorów, a 
później seniorów. Najpierw 
w Orle Ząbkowice. Bardzo 
dobrze mi się tam praco-
wało, były dobre warunki. 
Później dostałem propozy-
cję z Lechii Dzierżoniów. To 
był bardzo pracowity okres 
w moim życiu, ponieważ 
rano trenowałem seniorów 
w Dzierżoniowie, a po po-
łudniu w Wałbrzychu dwie 
grupy młodzieżowe. I tutaj 
muszę się pochwalić, bo taki 
zawodnik jak Paweł Sibik* 
to mój wychowanek. Po 

Lechii Dzierżoniów dosta-
łem propozycję z Górnika 
Wałbrzych, gdzie zastąpiłem 
trenera Mirosława Jabłoń-
skiego.

- To prawda, że przygoda 
ze sportem  nie zaczęła się 
od piłki nożnej?

Tak, zaczynałem od piłki 
ręcznej, ale również na po-
zycji bramkarza. Grałem na 
szczeblu drugiej - ligi w dru-
żynie Startu Milicz. 

- Pojawia się Pan jeszcze na 
boisku?

- Ciężko powiedzieć, że jako 
zawodnik (śmiech). Nieste-
ty to już nie te lata i nie te 
zdrowie. Ale staram się raz 
w tygodniu z przyjaciółmi 
grać w piłkę. 

- Jako jeden z pierwszych 
zawodników w naszym 
kraju wyjechał Pan do Sta-
nów Zjednoczonych. Jak to 
się stało?

- Ktoś się po mnie zgłosił na-
wet nie wiem, kto to był do-
kładnie. Wcześniej miałem 
propozycję z francuskiego 
klubu, ale to nie wypaliło. 
Najpierw grałem w małym 
klubie, ale później przesze-

dłem do pierwszoligowego 
klubu e Eagles Yonkers New 
York. Tam grałem i treno-
wałem z obecnym trenerem 
kadry Adamem Nawałką. 
Bardzo dobrze wspominam 
te czasy. Dzięki temu wy-
jazdowi zwiedziłem stany i 
przyzwoicie zarobiłem. 

- Długo się Pan zastanawiał 
nad wyjazdem?

- Nie, bo 6 stycznia miałem 
samolot a byłem w trakcie 
obozu przygotowawczego. 
Nikomu jednak nie mówi-
łem o propozycji, bo bałem 
się, że mnie nie puszczą i za-
blokują mój paszport.

- Jest żal o to, że można 
było się urodzić 20 lat póź-
niej i zarabiać spore pie-
niądze na graniu w piłkę?

- Nigdy tak nie myślałem. 
Zawsze cieszyłem się, że 
udało mi się wybić z tak ma-
łej miejscowości jak Milicz, 
gdzie nigdzie nie było wiel-
kiej piłki nożnej. Szczęście 
mi dopisało i cieszę się z 
tego, że udało mi się zaist-
nieć w pierwszej lidze.

- Dziękuję za rozmowę

• Paweł Sibik piłkarz grają-
cy na pozycji pomocnika, 
reprezentant Polski, uczest-
nik MŚ w Korei I Japonii w 
2002,  obecnie trener.

Fot. (Polonia Świdnica)

zaprasza do skorzystania z
MOBILNEGO BIURA DORADCZEGO

dla dolnośląskich ngo pracujących z młodzieżą

Zgłoś się i skorzystaj z indywidualnego programu wsparcia!
1. Diagnoza sytuacji i dobranie odpowiednich 

dla Twojej organizacji rozwiązań
2. Spotkanie/szkolenie/doradztwo – nasi eksperci 

przyjadą do Twojej organizacji
3. E-learning - proces doradztwa wspieramy także na odległość

4. Wyselekcjonowane informacje specjalnie 
dla waszej organizacji prosto na maila

5. Wnioski i plan dalszego rozwoju organizacji

Do kogo adresowana jest oferta?

Z oferty Mobilnego Biura Doradczego mogą skorzystać organizacje 
pozarządowe pracujące z młodzieżą, zarejestrowane na terenie powiatów: 
lwóweckiego, milickiego, lubańskiego, lubińskiego, polkowickiego lub 

jaworskiego.

- jeśli macie ciekawe pomysły, ale brak Wam wiedzy 
jak przekuć je w skuteczne działania

- jeśli zastanawiacie się skąd pozyskać środki na swoje działania
- jeśli gubicie się w gąszczu procedur

- jeśli czujecie potrzebę zmiany…

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych doradców!

Oferta
Zgłaszając swoją organizację zyskujesz możliwość skorzystania 

z pakietu usług skrojonych na miarę!
1. Kompleksowa diagnoza sytuacji Twojej organizacji (odbywa się w formie 

spotkania i rozmowy z doradcą w siedzibie Twojej organizacji lub innym 
dogodnym miejscu)

2. Prezentacja/szkolenie (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb przygo-
tujemy dla Was specjalne szkolenie/prezentację z wybranego zakresu)

3. E-learning  (po przystąpieniu do programu uzyskacie możliwość dostępu 
do wyselekcjonowanych informacji zebranych z myślą o organizacjach 

pracujących z młodzieżą)
4. Kluczowe informacje (drogą mailową otrzymacie pakiet informacji do-

branych specjalnie dla Waszej organizacji)
5. Wsparcie w zakresie tworzenia projektów 

i pisania wniosków (w formie spotkania i konsultacji)
6. Plan dalszego rozwoju (w oparciu o diagnozę i przebieg procesu doradz-

twa przygotujemy dla Was propozycję strategii rozwoju organizacji)

Zapraszamy do skorzystania z usług Mobilnego 
Biura Doradczego – jesteśmy dla Was!

Zgłoszenia
Zgłoś swoją organizację i nie martw się o resztę! 

Udział w projekcie jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona!
Kinga Ekert

kinga.ekert@drm.org.pl
+48 600 28 30 30

Dolnośląska Rada ds. Młodzieży
została powołana dla wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego Dol-

nego Śląska. Stanowi federację organizacji pozarządowych pracujących z 
młodzieżą i działających na rzecz młodzieży na terenie Dolnego Śląska.

Podstawowym celem Rady jest wzmacnianie organizacji ją tworzących w 
realizacji ich misji oraz współpraca z instytucjami publicznymi w kształto-

waniu wysokiej jakości regionalnej polityki młodzieżowej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 
„Dolnośląska piłka” - czasopismo Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej 
- „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej”. Koordynator Paweł 
Dębek. Redaktor prowadzący: Marek Szpyra. 

Redaguje zespół. Kontakt: tel. 531 642 792, 
e-mail: mediama@op.pl

Adres: BIURO DOLZPN, 
ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław.
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W grupach klasy A  nie brakuje 
emocji. Dziś bliżej przypatrujemy 
się grupom wrocławskim.

GRUPA I
Cztery gole Damiana Kruczka, do tego dwa 
trafienia Tomasza Jaworskiego, jedno Kamila 
Ramiączka i mamy kolejny pogrom w wyko-
naniu reprezentantów Wołowa. Tym razem 
MKP rozstrzelało 7:0 beniaminka z Brzeziny 
i wciąż o punkt wyprzedza graczy ze Smolca, 
którzy po golach Goclona oraz Jaworskiego 
pokonali 2:0 Lubiąż...
Mieliśmy też wszystkim niespodziankę w 
Malczycach, gdzie lider zremisował 2:2 z 
Parasolem... tzn. były lider, bo strata dwóch 
oczek kosztowała Odrę również stratę pierw-
szego miejsca, na którym zasiada obecnie 
Wołów. Wrocławianie natomiast po remisie 
z wyżej notowanym Krzelowem urwali punk-
ty Malczycom, a dobra dyspozycja Parasola 
przekłada się na poprawę jego sytuacji w ta-
beli, bo już tylko oczko dzieli jego piłkarzy 
od bezpiecznego terenu. Ze strefy spadkowej 
wyrwały się reprezentacje Jakubkowic oraz 
Osieka – pierwsi w meczu o podwójną staw-
kę pokonali 3:1 Domanice, natomiast drudzy 
wygrali 1:0 ze Starym Dworem i wreszcie 
mogą pooddychać czystym A Klasowym po-
wietrzem.
Wyróżnić należy też przerwany marsz pił-
karzy z Kostomłot, którzy przed startem 11. 
kolejki mogli pochwalić się passą czterech 

zwycięstw z rzędu. W sobotnie popołudnie 
przegrali jednak przed własną publicznością 
z Jerzmanowem 1:3.

GRUPA II
Prusice podejmowały przed własną publicz-
nością piłkarzy z Pęgowa. Goście już po kwa-
dransie gry prowadzili 0:2, na przerwę scho-
dzili przy wyniku 1:2 i chociaż Zorza od 70. 
minuty grała w dziesięciu (czerwona kartka), 
to nie przeszkodziło jej to w podwyższeniu 
prowadzenia na 1:3. Nie trzeba jednak zbyt 
wiele czasu, by strzelić dwa gole i prawdzi-
wość tej właśnie teorii udowodnili w końców-
ce zawodów gracze Orła, doprowadzając do 
wyrównania. Nowicjusz nie opuszcza więc w 
dalszym ciągu fotela lidera, a na drugim miej-
scu mamy znak zapytania – obecnie widzimy 
na nim Prusice, ale zespół ten ma jeden mecz 
rozegrany więcej i może zostać przez wyprze-
dzony przez Bumeranga, który ograł ekipę z 
Sułowa 4:1.
Po drugiej stronie tabeli dobre wieści dotarły 
do spadkowicza z Pasikurowic, który pauzo-
wał, ale swoje i tak ugrał. Pomogli mu w tym 
piłkarze Godzieszowej, pokonując 4:3 benia-
minka z Kiełczowa, dzięki czemu bezpieczny 
teren nie oddalił się od Iskry... oraz Korzeń-
ska, ale jeśli chodzi o Orlą, to trudno mówić 
do dobrych wieściach –   ostatnia w tabeli 
drużyna ponownie przegrała, tym razem 0:2 
ze Skarszynem.

GRUPA III
Zabrakło w minionej kolejce meczu na szczy-
cie, to i tak lider stał się jej bohaterem. A 
może bardziej rywal lidera? Reprezentanci 
Jelcza – Laskowic udali się  do Osieka, gdzie 
swoje mecze rozgrywają rezerwy Gaci i wy-

dawało się, że ich zwycięstwo jest kwestią for-
malności. Jednak to gospodarze prowadzili 
2:0 z faworytem do awansu, a piłkarska bitwa 
zakończyła się rezultatem 4:4. Jest to drugi z 
rzędu remis Czarnych (ze Szczodrowem było 
1:1, lecz lider wygrał to spotkanie na zasadzie 
walkowera), co pokazuje, że wcale nie należy 
drżeć ze strachu przed meczem z przewod-
nikiem, lecz niedzielna strata dwóch oczek 
wcale nie pogorszyła aż tak bardzo sytuacji 
Jelcza – Laskowic.
Szansę na zbliżenie się do szczytu zmarno-
wały drużyny ze Szczodrowa oraz Siechnic, 
które w jednym z ciekawiej zapowiadających 
się spotkań kolei zremisowały 3:3 i do lidera 
tacą po siedem kroków. Na podium meldują 
się natomiast Miłoszyce (wygrana 6:3 z Mię-
dzyborzem) oraz Solniki Małe, które 4:2 po-
konały Minkowice Oławskie...
... a ten wynik miał duże znaczenie również 
dla układu sił w dolnej części tabeli, ponieważ 
gdyby Minkowice Oławskie zapunktowały w 
starciu z LZSem, to pauzujący Rzemieślnik 
mógłby pomachać bezpiecznym lokatom, 
które oddaliłyby się od niego na odległość 
pięciu lub sześciu oczek. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że gracze z Oławy nie są w łatwym 
położeniu, a już 11. listopada czeka ich bar-
dzo ważny mecze z rezerwami Gaci, które 
również walczą o pozostanie ponad strefą 
spadkową, a 9. listopada skutecznie postawiły 
się liderowi.
Druga listopadowa niedziela przyniosła nato-
miast pierwszą zdobycz ekipie z Gaju Oław-
skiego, która zremisowała 3:3 z Dobroszyca-
mi, ale z jednym oczkiem na koncie gracze 
Lotosu na razie nie mają co myśleć o wydo-
staniu się ze strefy spadkowej.

GRUPA IV
W meczu na szczycie pomiędzy Radwani-
cami a Sobótką miał być hit, a wyszła dość 
wyraźna wygrana Zachodu 1:4 i tym samym 
lider został liderem, a z trzech ostatnich me-
czy z drużynami z czołówki przywiózł sześć 
oczek, co umacnia Sobótkę w roli faworyta do 
końcowego zwycięstwa.
Swoje mecze wygrali dwaj pozostali uczest-
nicy wyścigu po złoto – Brożec po dwóch 
bramka Tomasz Bartosza pokonał 2:0 Solną, 
a takim samym wynikiem  (po trafieniach 
Atraszkiewcza oraz Królika) Żórawina poko-
nała Wierzbice i obie ekipy podążają za lide-
rem, chociaż Żórawina odstaje od Zachodu 
na odległość pięciu kroków, co przy tak rów-
nej postawie przewodnika może okazać się 
dość sporą odległością.
Ciekawie było również po drugiej stronie 
tabeli: starcie Jordanowa Śląskiego z Doma-
niowem. Świetny mecz, częste zwroty akcji, 
dużo goli... po prostu dobre widowisko pił-
karskiego, które skończyło się wynikiem 5:4 
dla Nefrytu, a bramkę na wagę zwycięstwa 
zdobył w ostatniej akcji meczu wprowadzony 
wcześniej z ławki rezerwowych Patryk Tapka. 
Jeżeli do tego dodamy zwycięstwo Podgaju 
nad Borowem 3:1, to wychodzi nam bardzo 
dobry weekend dla graczy z Jordanowa Ślą-
skiego, którzy do BKSu tracą już tylko jeden 
punkt i stają przed realną szansą ucieczki ze 
strefy spadkowej.
Bardzo ważne zwycięstwo zaliczył Gromnik, 
który mierzył się z Sobociskiem w meczu o 
podwójną stawkę. Gole Leoszkiewicza oraz 
Kumaszki zapewniły Kuropatnikowi wygraną 
2:0 i oddalenie się na odległość sześciu punk-
tów od ciemniejszej części tabeli, w której 
wciąż tkwią Czarni, lecz trzy kroki straty do 
Borowa dają nadzieję na lepszą przyszłość. 

Seria A
LOKALNIE

Klasa A 

 Wrocław grupa I
PARASOL WROCŁAW -   

SZCZEPANÓW 2 - 1

DOMANICE - 
KOMETA KRZELÓW 2 - 5

ODRA STARY DWÓR - 
Piorun Jakubkowice 6 - 2

MECHANIK BRZEZINA - OSIEK 1 - 2
BŁĘKITNI JERZMANOWO - 

MKP WOŁÓW 0 - 1

STS SOKÓŁ SMOLEC - 
MKS KOSTOMŁOTY 3 - 1

Wrocław Grupa II
BŁYSK KUŹNICZYSKO - 

BARYCZ SUŁÓW 5 - 5

WIDAWA KIEŁCZÓW - 
BUMERANG WROCŁAW 3 - 2

KS II ŁOZINA - 
BURZA GODZIESZOWA 3 - 2

ZORZA PĘGÓW - 
ISKRA PASIKUROWICE 2 - 3

SPARTA SKARSZYN - 
ORZEŁ PRUSICE 1 - 6

PLON GĄDKOWICE - 
VICTORIA ZAWONIA 5 - 1

Wrocław Grupa III
HURAGAN MINKOWICE - 

DĄB DOBROSZYCE 1 - 0

ZBYTOWA - 
GROM SZCZODRÓW 1 - 0

Zenit Międzybórz - 
POGOŃ SYCÓW 4 - 1

SOLNIKI MAŁE - 
POLONIA MIŁOSZYCE 1 - 1

Wrocław grupa IV
BKS BORÓW - 

CZARNI SOBOCISKO 2 - 1

ZACHÓD SOBÓTKA - 
GROMNIK KUROPATNIK 6 - 2

WKS WIERZBICE -  
RADWANICE 4 - 1

SOLNA - KS ŻÓRAWINA 1 - 1
RAPID DOMANIÓW - 

LKS BROŻEC 0 - 2

POLONIA WROCŁAW - 
NEFRYT  2 - 0

Legnica grupa I
Odra Chobienia - Zawisza Serby 1-0

Victoria Siciny - Gwardia Białołęka 3-3
Zryw Kotla - LZS Buczyna 2-2

Dragon Jaczów - LZS Ostaszów 4-0
Łagoszowia   - Tęcza Kwielice 2-3

Orzeł Czerna - Pogoń Góra 1-3

Legnica grupa II
Iskra Niedźwiedzice - 

Zryw Kłębanowice 2-4

Albatros Jaśkowice - Górnik Lubin 1-3
Mewa Kunice - Siedliska 0-7

Odra Ścinawa - Grom  1-2
Prochowiczanka   - 
Czarni Dziewień 7-0

 Szklary Dolne - 
Błękitni Koskowice 8-5

Sparta Parszowice - Chocianowiec 4-1
Sparta Rudna - Unia Miłoradzice 7-4

Legnica grupa III
Orlik Okmiany - Wilki Różana 4-2

Orzeł Zagrodno - 
Olimpia Olszanica 3-1

Przyszłość Prusice - Nysa Wiadrów 0-6
Wilkowianka  - Fenix Pielgrzymka 4-3

Błękitni Kościelec - 
Bazalt Piotrowice 3-0

Rataj Paszowice - 
LZS Nowy Kościół 0-1

Rodło Granowice - Park Targoszyn 4-1
Skora Jadwisin - Sokół Krzywa  4-0

Wałbrzych grupa I
Nysa Kłaczyna - Granit Roztoka 0-6
Unia Jaroszów - Grom Witków 2-2

LKS Wiśniowa - Dziećmorowice 1-3
 Szczawno Zdrój - 
Zieloni Mrowiny 5-1

Joker Jaczków - Pszenno 3-1
Biały Orzeł   -  Czarni Wałbrzych 2-1

KS Walim - Wenus Nowice 0-2
Włókniarz Głuszyca - 

Gwarek Włb. 3-1

Wałbrzych grupa II
Czarni Sieniawka - 
Boxmet Piskorzów 2-0

Zieloni Łagiewniki - Sparta Ziębice 0-3
Victoria Tuszyn - Niemczanka  2-3

Henrykowianka  - Pogoń Pieszyce 2-10
Skałki Stolec - Rawa Boleścin 8-3

Tarnovia   - Wieża Rudnica 1-4
Płomień Makowice - 

Koliber Uciechów 1-3

Ślęża Ciepłowody - Delta Słupice 4-3

Wałbrzych grupa III
Zamek Gorzanów - 
Sudety Międzylesie 4-2

 Szalejów Dolny - Kryształ Stronie  2-3
  Ścinawka Dolna - Duszniki Zdrój 1-4

 Radków - Hutnik Szczytna 3-1
Orlęta Krosnowice - 

Polonia Ząbkowice Śl. 0-1

Polanica Zdrój - Łomniczanka 8-1
Śnieżnik Domaszków - 

Czarni Braszowice 5-3

Inter Ożary - Bystrzyca Kłodzka 5-2
  (sz)
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Z trenerem juniorów starszych 
KS Polkowice – Waldemarem 
Jedynakiem rozmawia Stanisław  
Chodorowski.

- W tym sezonie  drużyna juniorów 
starszych KS Polkowice zaskakuje 
dojrzalszą grą, a także niezłymi wyni-
kami, czy nastąpiły jakieś szczególne 
wzmocnienia, czy to po prostu efekt  
dobrze przepracowanych ostatnich 
miesięcy?

- Naszą siłą w tym sezonie jest szeroka 
kadra licząca dwudziestu sześciu za-
wodników z rocznika 96 i 97.  Jest to 
konsekwencja tego, że w zeszłym roku 
pierwszy zespół został mocno zasilony 
rocznikiem 95, a w tej rundzie miałem 
do dyspozycji niemal wszystkich junio-
rów. Doszło do nas także kilku chło-
paków z Lubina. Myślę, że rywalizacja 
zawsze podnosi poziom zespołu i tak 
również jest w naszym przypadku.
 
- Wyróżniający juniorzy powinni po-
kazywać się na boiskach seniorskich, 
jak to wygląda w KS Polkowice? 

 - W tej chwili regularnie na poziomie 
IV ligi występuje jeden junior,  jest 
też sześciu chłopaków z rocznika 95.  
Wiem, że w okresie przygotowawczym 
szansę zaprezentowania się dostana na-
stępni wyróżniający się juniorzy.

- Polkowice nie są dużym miastem, jak 
wygląda zainteresowanie młodzieży 
graniem w piłkę? Czy  przychodzą też 
chłopcy z okolicznych miejscowości?

- Jak powiedziałeś jesteśmy małym 
ośrodkiem ale możemy pochwalić się 
aż trzynastoma grupami młodzieżo-
wymi, w tym dwoma bramkarskimi. 
W tej chwili najmłodszym rocznikiem 
jest 2008. Oczywiście wraz z wiekiem 
zawodników zainteresowanie piłką 
nożną z wielu powodów zmniejsza się 
i na poziomie juniorów potrzebny jest 
dopływ świeżej krwi, głównie z terenu 
powiatu polkowickiego, a ostatnio rów-
nież z Lubina.. Ale ten problem dotyczy 
również klubów z większych miast.

- Porównując bazę dla treningów 
grup młodzieżowych w Polkowicach  

z innymi ośrodkami, można powie-
dzieć, że jest na dobrym poziomie. 
Proszę tak z perspektywy wielu lat 
pracy trenerskiej na Dolnym Śląsku 
ocenić gdzie w naszym regionie jest 
jeszcze lepiej?

Myślę, że w tej chwili najlepszą bazą 
szkoleniową dysponuje Lubin.

Dziękuję za rozmowę

Fot. (sch)

Jest rywalizacja

Gospodarze na miejscu drugim, 
goście na pierwszym. Dwa punk-
ty różnicy między nimi, w dodat-
ku dwie najskuteczniejsze linie 
ofensywne – tak zapowiadał się w 
skrócie hit kolejki wrocławskiej 
Okręgówki Juniorów Starszych, w 
którym Oleśnica przed własną pu-
blicznością podejmowała lidera ze 
Środy Śląskiej...
... i jak się zapowiadało, tak też się stało. 
Już od pierwszego gwizdka widać było, 
że żadna z drużyn nie zamierza okopać 
się w okolicy swojego pola karnego i za 
wszelką cenę blokować do niego dostę-
pu. Było ofensywnie, było ciekawie, jako 
pierwsi do głosu doszli goście, którzy 
kilka razy groźnie zaatakowali bramkę 
Pogoni, a w 20. minucie przewagę udo-
kumentowali golem Damiana Januszka. 
Zmiana wyniku zmieniła trochę obraz 
gry i od tego momentu więcej do powie-
dzenia mieli gracze z Oleśnicy, którzy 
kilkakrotnie meldowali się w polu kar-
nym Polonii, aż w końcu w doliczonym 
czasie gry Michał Rusiecki (trochę przy-
padkowo) wyrównał stan rywalizacji.
Druga odsłona widowiska to wymiana 
ciosów z domieszką adrenaliny w tle. 
Sędzia kilka razy musiał upominać kart-
kami zawodników zarówno na boisku, 
jak i na ławce rezerwowej (chociaż  o 
chamstwie, czy brutalności nie można 
mówić – po prostu adrenalina w meczu 
na szczycie), a w międzyczasie padały 
bramki i to dużo bramek. Były też kon-

trowersje, a najwięcej emocji wzbudziła 
sytuacja z 78. minuty, gdy sędziowie nie 
uznali bramki strzelonej przez gości. 
Emocje towarzyszyły kibicom do ostat-
niego gwizdka i gdy już wydawało się, 
że mecz zakończy się remisem 3:3, w 90. 
minucie najwięcej zimnej krwi w polu 
karnym Środy Śląskiej zachował Kacper 
Bartusiak, ustalając wynik zawodów na 
4:3, dzięki czemu Środa Śląska musiała 
oddać koszulę lidera ekipie z Oleśnicy.
GOLE: M. Rusiecki 45+1’, K. Omielja-
niuk 49’, P. Kluziak 71’, K. Bartusiak 90’ 
- D. Januszek 20’, W. Pietrasiak 57’, F. Za-
jąc 80’
SKŁADY:
POGOŃ OLEŚCNIA: G. Kubiszyn – D. 
Konarski, Ł. Krajewski, D. Przybytek, A. 
Holak, K. Omieljaniuk, Ł. Kryczka, P. 
Kluziak, K. Rydz, M. Rusiecki, B. Kru-
szyński
P. Kozioł, K. Bartusiak, Ł. Grzelak, S. 
Wuczkowski, P. Pajor, B. Olszowy
POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA: P. Janiec – 
D. Fudali, M. Pyra, F. Zając, D. Bartosik, 
J. Szatan, P. Boczniewicz, R. Stolarczuk, 
D. Januszek, M. Wudel, M. Pasik
M. Rześniowiecki, G. Biliński, R. Kmie-
cik, S. Dąbrowski, W. Pietrasik, P. Kowal-
ski, R. Dutko
SĘDZIOWIE: G. Węglewski –M. Adam-
czyk, K. Stempin,
ŻÓŁTE KARTKI: K. Rydz – J. Szatan, G. 
Biliński, D. Fudali, W. Pietrasik

Marcin Zwierzyński/Dolpilka.pl

Juniorskie emocje JUNIORZY

LDJ
AKS Strzegom -   
Boguszów-Gorce

2 - 1

 ZAGŁĘBIE II LUBIN - 
MKS POLAR

5 - 0

WKS  ŚLĄSK WROCŁAW - 
KS POLKOWICE 

5 - 0

MIEDŹ LEGNICA - 
I TS ŚLĘZA WROCŁAW

5 - 2

GÓRNIK  Wałbrzych – 
POLONIA STAL ŚWIDNICA

1 - 3

FC WROCŁAW A
CADEMY - MKS OŁAWA

6 - 0

LECHIA DZIERŻONIÓW - 
BOBRZANIE BOLESŁAWIEC

8 - 0

CHROBRY GŁOGÓW   - 
PARASOL WROCŁAW

5 - 1

LDJM
KARKONOSZE   - 

ORZEŁ Ząbkowice Śl.
6 - 0

 ZAGŁĘBIE   LUBIN - 
ŚLĄSK WROCŁAW SA

3 - 3

WKS ŚLĄSK   WROCŁAW - 
KONFEKS LEGNICA

4 - 0

MIEDŹ   LEGNICA - 
I TS ŚLĘZA   WROCŁAW

5 - 0

GÓRNIK  Wałbrzych - 
POLONIASTAL ŚWIDNICA

1 - 3

FC WROCŁAW  - MKS  OŁAWA 4 - 0

LECHIA   - BOBRZANIE  5 - 0

CHROBRY    - PARASOL  2 - 3

OJS
POGOŃ SYCÓW - 
BARYCZ MILICZ

2 - 1

POGOŃ OLEŚNICA - 
POLONIA ŚRODA ŚL.

4 - 3

PIAST ŻMIGRÓD - 
STRZELINIANKA STRZELIN

7 - 2

WIWA GOSZCZ - 
ŚLĘŻA SOBÓTKA

1 - 1

LOTNIK TWARDOGÓRA -     
BIELANY WR.

1 - 3

KS ŁOZINA - 
UKS LIDER BORÓW

3 - 1

GKS KOBIERZYCE - 
ORZEŁ PAWŁOWICE W-W

3 - 1

FORZA WROCŁAW - 
CZARNI JELCZ LASKOWICE

8 - 3

OJM
POLONIA ŚRODA ŚL. - 

APN GM. OŁAWA
1 - 4

POGOŃ SYCÓW - 
POLONIA TRZEBNICA

0 - 1

POGOŃ OLEŚNICA - 
Skra Wojnowice

0 - 1

PARASOL WROCŁAW -  
GŁUCHÓW GÓRNY

6 - 1

STRZELINIANKA   - 
WKS  ŚLĄSK 

1 - 5

FC WROCŁAW   - 
BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE

1 - 1
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IV liga
OLIMPIA KOWARY - 

BOBRZANIE BOLESŁAWIEC 2 - 0

ZJEDNOCZENI ŻARÓW - 
CHOJNOWIANKA  3 - 1

WŁÓKNIARZ MIRSK - 
GKS KOBIERZYCE 2 - 1

WIDAWA BIERUTÓW - 
AKS Strzegom 2 - 3

NYSA ZGORZELEC - 
ORZEŁ Ząbkowice Śl. 0 - 1

KS POLKOWICE - 
SOKÓŁ WIELKA LIPA 5 - 1

Orkan Szczedrzykowice - 
MIEDŹ LEGNICA 0 - 0

GRANICA BOGATYNIA - 
STARY ŚLESZÓW 2 - 3

Liga okręgowa 
Wrocław

POGOŃ OLEŚNICA - 
ORZEŁ SADKÓW 4 - 0

PIAST ŻERNIKI - 
POLONIA JASZOWICE 2 - 1

MKP WRATISLAVIA - 
CZARNI KONDRATOWICE 0 - 2

STRZELINIANKA – 
BURZA  CHWALIBOŻYCE 1 - 3

POLONIA ŚRODA ŚL. - 
MIRKÓW DŁUGOŁĘKA 1 - 1

FALKO RZEPLIN - 
ORZEŁ PAWŁOWICE 3 - 4

SOKÓŁ MARCINKOWICE - 
ZJEDNOCZENI  2 - 2

KS ŁOZINA - 
DOLPASZ SKOKOWA 3 - 1

Liga okręgowa 
Wałbrzych

Bystrzyca Grn. - Piławianka  1-0
Trojan Lądek Zdr. -    
Piast Nowa Ruda 0-2

Zdrój Jedlina Zdr. - 
Polonia Stal II  2-2

Włókniarz Kudowa Zdr. - 
Nysa Kłodzko   0-6

Zryw Gola Świd.-  
Victoria Świebodzice 3-1

Unia Bardo - Iskra Jaszkowa Dln. 2-0
Unia Złoty Stok - 

Zamek Kamieniec Ząbk. 3-2

Karolina Jaw. Śl. - 
Skalnik Czarny Bór 4-0

 Liga okręgowa 
Legnica

Sparta Grębocice - 
Zamet Przemków 3-1

Stal Chocianów - Czarni Rokitki 2-2
Orla Wąsosz - Górnik Złotoryja 3-0

Kuźnia Jawor - Mieszko Ruszowice 1-1
Konfeks Legnica - Iskra Księginice 1-0

Chrobry II - GKS Męcinka 5-0
Arkon Przemków -  

Kaczawa Bieniowice 2-3

Iskra Kochlice - KS Legnickie Pole 4-2

Okręgowa 
Jelenia Góra

Victoria Ruszów - Piast Wykroty 1-3
Piast Zawidów - Leśnik Osiecznica 2-1

GKS Raciborowice - 
Twardy Świętoszów 1-6

Olimpia Kamienna G. - Warta Bol. 0-2
Gryf Gryfów Śl. - Orliki Węgliniec 1-2

Włókniarz Leśna -  
Lotnik Jeżów Sud. 1-1

Hutnik Pieńsk - Piast Dziwiszów 3-1
Łużyce Lubań - Czarni Lwówek Śl. 0-2

 III liga 
kobiet  grupa I

ZAGŁĘBIE II  - MIEDŹ LEGNICA 3 - 1
CZARNI JELCZ LASK. - 

MKS OŁAWA 2 - 0

AZS III WW- 
KOLEKTYW RADWANICE

10 
- 1

III liga kobiet grupa II
POLONIASTAL ŚWIDNICA - 

AZS PWSZ II WŁB 0 - 7

POLBOTO GROM UDANIN - 
UKS BIELAWIANKA

0 - 
18

PIAST NOWA RUDA - VICTORIA 
AGL. WAŁBRZYCH

0 - 
13

Klasa B grupa I
PARASOL   -

 ZJEDNOCZENI SZCZEPANÓW 2 - 1

DOMANICE - 
KOMETA KRZELÓW 2 - 5

ODRA STARY DWÓR - 
Piorun Jakubkowice 6 - 2

MECHANIK BRZEZINA - OSIEK 1 - 2
BŁĘKITNI JERZMANOWO - 

MKP WOŁÓW 0 - 1

SOKÓŁ SMOLEC - 
MKS KOSTOMŁOTY 3 - 1

Grupa II
BŁYSK KUŹNICZYSKO - 

BARYCZ SUŁÓW 5 - 5

WIDAWA KIEŁCZÓW - 
BUMERANG  3 - 2

KS II ŁOZINA - 
BURZA GODZIESZOWA 3 - 2

ZORZA PĘGÓW - 
ISKRA PASIKUROWICE 2 - 3

SPARTA SKARSZYN - 
ORZEŁ PRUSICE 1 - 6

PLON GĄDKOWICE - 
VICTORIA ZAWONIA 5 - 1

Grupa III
CZARNI BIAŁKÓW -  

LENARTOWICE 4 - 0

POLONIA II ŚRODA Śl. - 
BURZA WILCZKÓW 4 - 0

WULKAN OGRODNICA - 
TĘCZA PISARZOWICE 0 - 3

POGOŃ MIĘKINIA - ODRA SŁUP 3 - 2

Grupa IV
 CZERŃCZYCE - Dromex Piersno 3 - 1

ULKS PIOTROWICE - 
GLKS MIETKÓW 2 - 2

PUMA PIETRZYKOWICE - 
KP WICHRÓW 0 - 7

ZŁOTNIKI WROCŁAW -
 LZS ZACHOWICE 4 - 2

Grupa V
 PUSTKÓW WILCZK.- 

BŁĘKITNI GNIECHOWICE 2 - 1

OLIMPIA ŻERNIKI WR. - 
POLONIA BIELANY WR. 2 - 3

MUCHOBÓR  - 
POLONIA JAKSONÓW 5 - 0

MKS MAŁUSZÓW - 
SPARTA WROCŁAW 0 - 4

GKS II KOBIERZYCE - 
TUR WROCŁAW 2 - 2

Grupa VII
BOREK STRZELIŃSKI - 

ZALESIE WÓJCICE 0 - 3

BŁĘKITNI SIEDLCE - 
BURZA BYSTRZYCA 0 - 1

ŚWITEŹ WIĄZÓW -  
CHWAŁOWICE 9 - 1

ZORZA NIEMIL - 
SZALUNA ZĘBICE 1 - 6

Start Stanowice - Logan Witowice 2 - 5
GODZIKOWICE - 

ORZEŁ MARSZOWICE 2 - 5

Grupa VIII
TĘCZA RAKÓW - 

DŁUGOŁĘKA 2000 3 - 1

TĘCZA BRZEZIA ŁĄKA - 
FC WROCŁAW 3 - 5

CZARNI CHRZĄSTAWA - 
KS BROCHÓW 1 - 2

Skra Wojnowice - KS BYKÓW 3 - 2
PIAST NADOLICE – 

WRATISLAVIA II 1 - 0

ORZEŁ SW.KATARZYNA - 
MPWiK 0 - 1

Grupa X
SOKÓŁ UJEŹDZIEC Wlk. - 

BARYCZ MILICZ 0 - 2

AKTYWNE ŁAZY - 
JAWOR GRABÓWKA 3 - 1

OLIMPIA BUKOWINKA - 
Pogoń CIESZKÓW 2 - 1

ORZEŁ BIEDASZKÓW Wlk.- 
LOTNIK TWARDOGÓRA 0 - 1

KASZYCE Wlk. - 
LZS BRZYKÓW 0 - 1

B klasa  Legnica 
grupa I

Victoria Parchów - 
GLKS Gaworzyce 10-2

Odra Grodziec Mały - 
Kłos Moskorzyn 0-7

Perła Potoczek - Hajduk Kłobuczyn 1-2
LZS Nowa W. Lub. - LZS Koźlice 1-0

Legnica grupa II
Płomień Nieszczyce - 

Błysk Studzionki 3-5

Orla II Wąsosz - LZS Retków 1-2
Odra II Chobienia - Sokół Niechlów 3-4

Skarpa Orsk - Sparta Przedm. 5-4
LZS Komorniki    - 
Victoria Tymowa 1-2

Błyskawica Luboszyce - 
Żelazny Most 2-0

Legnica grupa III
Premium Budziwojów - 

Burza Gołaczów 1-8

Radziechowianka   - 
Czarni II Rokitki 5-2

Orzeł Wojcieszyn - 
Huragan Nowa W.Zł. 2-4

Płomień Michów - LZS Czaple 6-0
Płomień Nowa W. Gr. - 

Mewa Goliszów 3-3

Legnica grupa IV
Korona Kawice - 

Czarni Golanka Dln 7-2

Kaczawa II Bieniowice - 
Krokus Kwiatkowice 4-2

Iskra II Kochlice - 
Victoria Niemstów 11-0

Ikar Miłogostowice - Platan Siedlce 0-1
Huzar Raszówka - Transportowiec 2-2

Fortuna Obora - Victoria Rzeszotary 10-0

Legnica grupa V
Gryf Ol. Krotoszyce - 

Wilkowianka II 2-2

Tatra Krzeniów - 
Huragan Proboszczów 0-1

Sokół Sokołowiec - 
Iskra Jerzmanice Zdr. 3-1

LZS Lipa - Lechia Rokitnica 6-1
Lubiatowianka - Nysa/Błękitni II 11-0

Legnica grupa VI
Chełmiec Piotrowice - 

Polgeo Lusina 6-4

Zjednoczeni Snowidza - 
Budziszów Wlk 2-0

Rodło II Granowice - KS Jarosław 1-3
Orzeł Mikołajowice - Orzeł Konary 5-0

Wałbrzych
Podgórze Wałbrzych - 

Victoria II Świebodzice 0-7

Górnik Boguszów Gorce - 
Unia Bogaczowice 3-0

Iskra Witków Śląski - 
Zagłębie Wałbrzych 8-2

Grodno Zagórze Śl. - 
Płomyk Borówno 4-6

(sz)
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W Pawłowicach: odbić od dna
Orzeł Pawłowice to klub piłkar-
ski, który jest beniaminkiem wro-
cławskiej klasy okręgowej. Siedzi-
ba klubu jaki i stadion, na którym 
odbywają się mecze mieści się na 
osiedlu Pawłowice, będącym admi-
nistracyjną częścią Wrocławia. Hi-
storia zespołu z dzielnicy Psie Pole 
sięga roku 1955. Jednak w obecnym 
kształcie klub funkcjonuje od roku 
2008, kiedy doszło do jego reakty-
wacji. Jednym z pomysłodawców 
swoistego wskrzeszenia Orła Paw-
łowice był obecny Sekretarz Zarzą-
du Klubu, a jednocześnie zawodnik 
tej drużyny - Radosław Skawski.

- Mógłby Pan dokonać prezentacji swo-
jego klubu? 
- W skład naszego klubu wchodzą nastę-
pujące grupy: seniorzy (klasa okręgowa), 
seniorzy (klasa C), juniorzy starsi (klasa 
okręgowa), orliki oraz żaki. Piłkarze po-
chodzą z różnych części Wrocławia oraz 
okolic. W klasie okręgowej seniorów 
najwięcej zawodników jest z Wrocławia 
(w tym kilku z osiedla Pawłowice) oraz 
z okolicznych miejscowości. W druży-
nie występującej w C-klasie przeważają 
gracze z naszego osiedla. Juniorzy, to w 
połowie zawodnicy z Pawłowic oraz z 
sąsiednich osiedli. W orlikach i żakach 
większość to dzieci z Pawłowic, ale są 
także zawodnicy z Pruszowic i Ramiszo-
wa.
Środki na finansowanie klubu pozysku-
jemy przede wszystkim od darczyńców. 
Sponsorami Złotymi są trzy firmy: Za-
kłady Wyrobów Metalowych „Nielipiń-
ski”, „Bikkoplast” oraz „Krajowy Rejestr 
Długów”. Słowa uznania kierujemy tak-
że w kierunku pozostałych fundatorów, 
których jest naprawdę wielu. Nie może-
my zapomnieć także o dotacji Urzędu 
Miejskiego Wrocławia, z którym współ-
pracujemy od kilku lat w ramach szkole-
nia dzieci i młodzieży.

- Kto dowodzi wszystkimi piłkarzami, 
czyli jak prezentuje się kadra trener-
ska?
- Najmłodszymi piłkarzami opiekuje się 
trener Paweł Małecki, u którego bardzo 
cenię zaangażowanie, jakie nieustannie 
prezentuje. Drużyną juniorów starszych 
oraz drużynami seniorów zajmuje się 
trener Radosław Jasiński, mający świetne 
podejście do zawodników, a także dużą 
wiedzę i doświadczenie.

- Czy ciężko łączy się funkcję w zarzą-
dzie klubu z aktywną grą?
- Funkcję zawodnika i sekretarza zarzą-
du łączy się dość ciężko, ponieważ zakres 
moich zadań w klubie jest bardzo szeroki. 
Niejednokrotnie moi koledzy z drużyny 
śmieją się, że trener i zarząd mają zapew-
nione miejsce w pierwszym składzie, ale 

uważam, że tak do końca nie jest, bo w 
tym sezonie zdarzyło mi się rozpocząć 
mecz na ławce rezerwowych i do nikogo 
nie miałem pretensji. Uważam, że i tak 
sporo osiągnąłem, mimo tego, iż swoją 
przygodę z grą w klubie rozpocząłem 
dopiero w wieku 20 lat, czyli wtedy, gdy 
wraz z Szymonem Sikorskim (przy wiel-
kiej pomocy innych osób), reaktywowa-
liśmy Orła Pawłowice.
Zaangażowanie w życie klubu musiałem 
godzić przez kilka lat ze studiami na Po-
litechnice Wrocławskiej, a teraz z pracą 
zawodową. Łatwo nie jest, ale narzeka-
nie nic nie zmieni, więc cieszę się każdą 
chwilą, jaką mogę spędzić z moją uko-
chaną dziewczyną.

- Start sezonu w lidze okręgowej nie był 
raczej na miarę waszych oczekiwań, jak 
ocenia Pan początek sezonu w wykona-
niu drużyny?
- Start sezonu w nowych rozgrywkach 
jest rzeczywiście znacznie poniżej na-
szych oczekiwań. Wpływ na to miało 
wiele rzeczy. Przede wszystkim to, że 
bardzo późno dowiedzieliśmy się o tym, 
że zagramy w klasie okręgowej i było 
niewiele czasu na wzmocnienie dru-
żyny. Ostatecznie uważam, że zadanie 
udało się wykonać i nasza kadra jest na-
prawdę bardzo solidna. Wzmocniło nas 
kilku dobrych młodzieżowców, a także 
bardziej doświadczonych graczy (m. in. 
Marcin Hirsz, mający w swoim dorob-
ku grę na pierwszoligowych boiskach). 
Ciężko powiedzieć, dlaczego w tak wielu 
meczach schodziliśmy z boiska poko-
nani. Najczęściej brakowało szczęścia i 
ogrania na tym poziomie. Pojawiły się 
również poważne kontuzje.
Szkoda straconych punktów, bo teraz 
pozostaje nam jedynie walka o odwró-
cenie tragicznej sytuacji po pierwszych 
meczach. Wiedzieliśmy jednak, że los się 
wreszcie odwróci i w końcu zaczniemy 
zdobywać punkty. Stało się to w ostat-
nich spotkaniach w Strzelinie i Rzepli-
nie. Pokazaliśmy charakter oraz to, że się 
jeszcze nie poddaliśmy. Większość osób, 
które śledzą poczynania klasy okręgowej 
już nas skreśliła. Chcemy im pokazać, 
że się mylą, a także udowodnić sobie sa-
mym, że nie zasługujemy na degradację.

Adam Cierpik
Fot. (orzel)

Relację z wrocławskiej Okrę-
gówki rozpoczniemy od górnej 
części jej tabeli, gdzie doszło do 
kilku zmian. 

Przede wszystkim swój mecz w Jaszo-
wicach 0:2 wygrali gracze z Oleśnicy i 
jako wciąż jedyni niepokonani w lidze 
zasiadają na jej najwyższym miejscu. 
Kibice Pogoni ucieszyli się zapewne 
również na wieść o remisie Łoziny 3:3 
w Obornikach Śląskich. Kondratowice 
nieoczekiwanie przegrały 1:4 z Piastem, 
ale za to pozostali konkurenci Pogoni 
w walce o mistrzostwo nie zawiedli. 
Gol Bartłomieja Matyi dał wygraną 0:1 
Wratislavii nad Chwalibożycami, na-
tomiast Goszcz pokonał Sadków 1:4 i 
obie te drużyny znajdują się pięć kro-
ków za liderem.

Bardzo chłodno, bardzo nieprzyjem-
nie jest zimą na najniższych kondy-
gnacjach tabeli i im bliżej śniegu, tym 
chętniej drużyny uciekają w kierunku 
szczytu. Przebudził się Orzeł z Paw-
łowic, przebudził się też Piast, który 
w ostatnich czterech meczach zgarnął 
9 oczek.  Zwycięstwo u siebie z Burzą 
mogło odrobinę zaskakiwać, ale poko-
nania Kondratowic na wyjeździe 1:4 
niewielu się spodziewało. A tak właśnie 
stało – dwa gole Kossakowskiego, do 
tego po jednym trafieniu Nowickiego 
oraz Myki i Czarni  musieli pogodzić 
się z wysoką porażką. Jeśli chodzi o 
wymienionych wcześniej graczy Paw-
łowic, to w meczu ze Środą Śląską mieli 
swoje szanse na zdobycie bramki, a na-
wet jedną strzelili na początku spotka-
nia, lecz sędzia stwierdził, że nie została 
ona zdobyta w prawidłowy sposób, a 
brak szczęścia i zimnej krwi Orła wy-
korzystała Polonia, która wygrała 0:1 i 
może pochwalić się obecnie passą czte-
rech zwycięstw z rzędu oraz sporą prze-
wagą nad strefą spadkową.

Sporą przewagą nad strefą spadkową 
nie mogą się natomiast pochwalić pił-
karze z Rzeplina, którzy przegrali na 
stadionie „Leśnica” z Łowęcicami 2:1. 
W ekipie Zjednoczonych przebudził się 
Paweł Jasiński, który zdobył obie bram-
ki dla gospodarzy, goście natomiast 
kończyli mecz w dziewięciu, co było na-
stępstwem dwóch czerwonych kartek... 
i tak, jak Zjednoczeni z uśmieszkiem 
mogą spoglądać na strefę spadkową, 
tak w oczach kibiców Rzeplina na myśl 
o ciemniejszej części tabeli pojawia się 
lekki strach, bo mogą do niej wpaść w 
każdej chwili.

Szósty bieg włączyli piłkarze z Mirko-
wa/Długołęki i rozgromili 6:0 gości ze 
Strzelina (po dwa gole Kuszyka i Bobi-
ka oraz po jednym golu Gołdy i Janic-
kiego), zrównując się z nimi punktami, 
jednocześnie przeskakując ich w tabeli. 
Jest to drugi z rzędu mecz GKSu przed 
własną publicznością, w którym jego 
gracze zdobyli sześć bramek, a czwar-
ty (u siebie) z dorobkiem minimum 
trzech goli strzelonych. Beniaminek 
na poważnie wziął się za punktowanie 
przed końcem rundy  i przyniosło to 
efekt w postaci ucieczki poza bezpo-
średni zasięg strefy spadkowej.

Z ciemniejszej części tabeli wydostali 
się gracze z Marcinkowic, którzy wal-
czyli na wyjeździe z beniaminkiem ze 
Skokowej. Ciosów w tej walce padło 
bardzo dużo, bo aż dziewięć, wynik 
meczu został otwarty w 2. minucie spo-
tkania, a worek z bramkami zamknął 
się dopiero w końcówce zawodów, któ-
re Sokół wygrał 4:5 i o jeden punkt wy-
przedził Oborniki Śląskie, które po 9. 
listopada otwierają bramy przedsionka 
A Klasy.

Marcin Zwierzyński/ Dolpilka.pl

Działo się
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Rozmowa z Marcinem 
Gryką, trenerem pierwszo-
ligowego zespołu piłkarek 
AZS PWSZ Wałbrzych.

- Jak doszło do powstania w Wał-
brzychu sekcji piłki nożnej ko-
biet?
- Trudne pytanie (śmiech). Doszło 
do tego naturalnie. Wcześniej gra-
liśmy w II lidze kobiet jako Szczyt 
Boguszów-Gorce, ale koszty funk-
cjonowania zespołu nas przera-
stały. Postanowiłem więc zapytać 
kanclerza Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Angelu-
sa Silesiusa w Wałbrzychu, pana 
Jana Zwierki, czy jest szansa na 
finansowe wsparcie naszej druży-
ny ze strony uczelni. Pan kanclerz 
wyraził zainteresowanie, ale nie 
wsparciem Szczytu, tylko przeję-
ciem naszej sekcji przez uczelnię 
od sezonu 2014/15. Warunkiem 
nawiązania współpracy był nasze 
utrzymanie w II lidze. Ostatecznie 
po słabej jesieni zaliczyliśmy bar-
dzo udaną wiosnę i zakończyliśmy 
sezon 13/14 w czołówce. 

- Poprawa gry zespołu wiosną 
wynikała ze wzmocnień w skła-
dzie?
- Nie. Bazowaliśmy niemal w cało-
ści na zawodniczkach Szczytu, do 
których dołączyły dwie dziewczy-
ny z regionu.

- Jak wygląda system szkolenia w 
klubie?
- Mamy zespół w I lidze oraz re-

zerwy w III lidze. Nasze zespoły 
są zbudowane wokół dziewcząt 
wywodzących się ze Szczytu Bo-
guszów-Gorce oraz z dawnej dru-
żyny aglomeracji wałbrzyskiej. 
Dodatkowo posiadamy zespół 
młodziczek Szczytu. W III lidze 
ogrywamy nasze wychowanki 
oraz dajemy minuty tym dziew-
czynom, które nie mieszczą się w 
składzie pierwszego zespołu.

- Zaangażowanie w futbol w re-
gionie wałbrzyskim jest Pana 
pierwszym doświadczeniem w 
roli szkoleniowca?
- Nie, jako trener pracuję już od 
14 lat. Przez dekadę zajmowałem 
się drużynami męskimi oraz chło-
pięcymi. Z kobiecą piłką nożną je-
stem związany od 2010 roku.

- Największą gwiazdą zespołu 
jest chyba bramkarka. Może Pan 
nam przybliżyć tę postać?
- Oczywiście. Daria Antończyk to 
nasza najbardziej utytułowana za-
wodniczka. Jej pozyskanie to nasz 
spory sukces, bo Darię sprowadzi-
liśmy zaraz po tym, gdy dobiegł 
końca jej kontrakt z Ajaxem Am-
sterdam. Szybko doszliśmy do po-
rozumienia w sprawie kontraktu i 
dzięki temu mamy w Wałbrzychu 
jedną z najlepszych bramkarek w 
Polsce.

- Doświadczenie Darii pomaga 
koleżankom?
- Z pewnością. Daria jest rado-
sną i uśmiechniętą dziewczyną, 
w dodatku jest profesjonalistką i 

wzorem do naśladowania na tre-
ningach. Będąc naszą najstarszą 
zawodniczką świetnie wkompo-
nowała się w młody zespół. 

Daria Antończyk to jednak nie 
jedyna piłkarka z Wałbrzycha 
mająca styczność z reprezentacją 
Polski.

Tak. W kadrze Polski U-17 grają 
Klaudia Miłek i Edyta Botor. Obie 
mają zaledwie po 15 lat, ale są na 
tyle uzdolnione, że dostają w re-
prezentacji możliwość gry ze star-
szymi zawodniczkami. Zarówno 
Klaudia, jak i Edyta są podstawo-
wymi piłkarkami tej kadry a Klau-
dia jest do tego najlepszym strzel-
cem zespołu. Obie dziewczyny 
dołączyły do nas z drugoligowych 
Tygrysków Świętochłowice. Obok 
wymienionych ze śląskiego klubu 
trafiły do nas dwie kolejne dziew-
czyny. Jedną z nich jest Jessica Plu-
ta, reprezentantka Polski U-15.

- Od 24 sierpnia Pański zespół 
jest niepokonany. Pomimo tego 
zajmujecie dopiero 3. pozycję w 
tabeli. Jakie klub stawiał sobie 
cele przed sezonem?
- Myśleliśmy o środku tabeli i 
spokojnym utrzymaniu w lidze. 
Trzeba pamiętać, że mamy mło-
dą drużynę z zaledwie kilkoma 
piłkarkami z doświadczeniem 
ligowym. Obok wspomnianej 
Antończyk z Ajaxu najbardziej 
doświadczone są sprowadzone z 
Zagłębia Lubin Ola Bosacka i Ka-
mila Okoń oraz mająca przeszłość 
w II lidze niemieckiej Magda Ko-
nopka. W składzie doszło zresztą 
do niemałej rewolucji. Z drugoli-
gowego pierwszego składu Szczy-
tu zostało zaledwie 5 dziewczyn.

- Załóżmy, że nadarzy się szan-
sa na awans do ekstraklasy. Czy 
macie zielone światło by walczyć 
o wejście do elity?

- Jak najbardziej. Widać duże za-
angażowanie naszego głównego 
sponsora, wałbrzyskiego PWSZ-u, 
w tym kierunku. Kanlerz uczelni 
wraz z prezesem klubu szukają 
zawodniczek, które mogłyby nas 
wzmocnić. Okazuje się bowiem, 
że I liga nie jest tak straszna, jak 
się wydawało na początku. Oprócz 
liderujących AZS-u UJ Kraków 
oraz Rolnika Biedrzychowice liga 
jest wyrównana. Warto pamiętać 
o tym, że od strony organizacyjnej 
dziewczynom w klubie niczego 
nie brakuje. Dysponujemy wyso-
kiej klasy sprzętem, odżywkami, 
mamy własnego fizjoterapeutę. 
Marzy nam się nie tylko awans do 
ekstraklasy z pierwszym zespo-
łem, ale także promocja drużyny 
rezerw do II ligi, co jest jak najbar-
dziej realne, bo dziewczyny pro-
wadzą w tabeli. Fajnie byłoby zro-
bić w tym sezonie dublet (śmiech). 

- Jak duża jest różnica pomiędzy 
ekstraklasą a I ligą?
- Pokonaliśmy w Częstochowie 
miejscowy Gol 2:1, a ten zespół 
jest spadkowiczem z elity. Wygra-
liśmy tam dość pewnie, choć usły-
szeliśmy głosy, że jeżeli myślimy o 
ekstraklasie, to potrzebujemy kil-
ku wzmocnień. 

- Obok występów w I lidze wciąż 
rywalizujecie także w Pucharze 
Polski.
- Tak. W następnej rundzie czeka 
na nas zespół z ekstraklasy. Puchar 
Polski traktujemy jako fajną przy-
godę, w której możemy rywalizo-
wać z silniejszymi od siebie.  

Łukasz Nowakowski 
Na zdjęciu:  Daria Antończyk

Z ambicjami

Brązowi medaliści  piłkar-
skich mistrzostw świata 
bezdomnych w Chile wró-
cili już do Polski. Poniżej 
wypowiedzi naszych repre-
zentantów – dolnośląza-
ków:

Szymon Krawczyk, zawodnik:   
- Dla mnie dużym sukcesem był 
już sam fakt, że pojechałem na 
mistrzostwa. Dwudziestu pięciu 
zawodników dostało dostało po-
wołania, ale jechało tylko ośmiu.  
Patrzyłem na dobry poziom ko-
legów i czułem, że są lepsi. Ale 
trener mówił żeby pracować na 
treningach, każdy ma szansę za-
grać.  Rano wstawałem o godzinie 
szóstej,  biegałem dziesięć, dwa-
dzieścia kilometrów. Zdecydo-
wało duże zaangażowanie na tre-
ningach i obecność na wszystkich 
zgrupowaniach. Głównie chodziło 

o kondycję, bo jakieś umiejętności 
piłkarskie mam.  W tych mistrzo-
stwach można zagrać  raz w życiu 
- to była moja chwila.  Najcięż-
szy był przegrany mecz grupowy 
z Brazylią, nieźle czułem mecz 
z Rumunią. W przyszłym roku 
chciałbym pojechać do Holandii  
obejrzeć mistrzostwa świata. Na 
moją karierę piłkarską chyba jest 
za późno, bo mam już trzydzieści 
lat. To że w ogóle gram to już jest 
duży sukces. Chciałbym kiedyś 
maraton przebiec.   Jak miałem 
dwadzieścia lat to przebiegłem 42 
kilometry, teraz to powtórzę.  Pił-
ka daje mi pozytywnego kopa. 

Maciek  Gudra, prezes Stowarzy-
szenia reprezentacji bezdomnych,  
kierownik noclegowni im. Brata 
Alberta we Wrocławiu
- Pomysł na piłkę uliczną zrodził 
sie na przełomie 20 i 21 wieku na 
Wyspach Brytyjskich. gdzie po-
wstała liga  dla bezdomnych. Od 

2004  odbywają się mistrzostwa 
świata. Polska od początku jest 
na mistrzostwach  z sukcesami. 
Mieliśmy wcześniej dwa medale 
srebrne i dwa brązowe, ostatni  w 
2007 roku. Teraz w Chile chłopaki  
wywalczyli zasłużenie medal po 
wygranej z Brazylią. Zasady? Moż-
na grać tylko raz. Rekrutujemy z 
ośrodków terapii. Oni nie muszą 
pamiętać, po prostu wiedzą, że 
są zasady abstynencji. To jest dla 
nich oczywiste, ich wybór. Piłka to 
ich mecz o życie. I świetnie sobie 
z tym radzą. Trener Jacek Kar-
czewski to wspaniała postać. Poza 
warsztatem trenerskim też prze-
szedł drogę każdego kadrowicza. 
Poza wynikiem sportowym aspekt 
terapeutyczny jest ważny. 

Dawid Przybylski, zawodnik  
wrocławianin:  
- Na pewno  długi będę pamiętać 
Chile, to   mój wielki sukces spor-
towy, spełnienie marzeń. Ciężka 

praca  za nami, aby się dostać w 
ogóle do drużyny. Atmosfera była 
bardzo dobra,  wszelkie nieporo-
zumienia rozwiązywane  szybko. 
Trener - super człowiek, autory-
tet zdobywca dwóch medali w 
tych mistrzostwach. Wierzyliśmy, 
że zdobycie medalu jest możli-
we, choć w meczach grupowych 
mieliśmy kryzys. W kolejne fa-
zie turnieju już  zaczęło wszystko 
funkcjonować prawidłowo. Zwie-

dziliśmy w Chile  kilka pięknych 
miejsc, choć widzieliśmy też slum-
sy. Rodzina jest ze mnie dumna, 
ale po zdobyciu medalu robię to 
co wcześniej, pracuję, gram w pił-
kę. Ten start  jest  pozytywnym 
kopniakiem dla mojego życia.

Marek Szpyra
Fot. (hless)

Wrócili z medalami
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Według Aleksandry Za-
grodnej, która między in-
nymi odpowiada za dietę 
piłkarzy Śląska  Wrocław, 
odpowiednie ułożenie ja-
dłospisu piłkarza to... sie-
demdziesiąt procent sukce-
su sportowego.  Na ile jest 
to istotna kwestia wiedzą 
sami piłkarze, którzy już w 
wieku seniorskim porząd-
kują swoją dietę. Na pewno 
lepiej jeśli o prawidłowe 
żywienie zadbają już rodzi-
ce młodych adeptów fut-
bolu. Dlatego na  łamach 
„Dolnośląskiej piłki” po-
magać będziemy zarówno 
opiekunom jak i trenerom 
(mogą podpowiadać rodzi-
com jak ma wyglądać die-
ta) w sprawach piłkarskiej 
„gastronomii”. W pierw-
szym odcinku Aleksandra 
Zagrodna przedstawia 
„Zasady żywienia młodych 
sportowców” skupiając się 
na zapotrzebowaniu ener-
getycznym, węglowoda-
nach, białkach, tłuszczach:

Prawidłowe odżywianie mło-
dych sportowców ma decydujący 
wpływ na rozwój organizmu oraz 
osiągane wyniki sportowe. Bar-
dzo ważne jest, aby dieta dzieci 
aktywnych ruchowo była oparta 
na naturalnych produktach, któ-
re dostarczają odpowiednie ilo-
ści energii oraz właściwe propor-
cje składników pokarmowych tj. 
białek, węglowodanów, tłuszczy, 
witamin, składników mineral-
nych, błonnika pokarmowego 
oraz wody. Konsekwencją braku 
odpowiedniego zapasu substan-
cji energetycznych lub prawi-
dłowego nawodnienia może być 
pogorszenie siły, szybkości, wy-
trzymałości, zmniejszone sku-
pienie oraz większa męczliwość, 
a ponadto zwiększone ryzyko 
urazu. W sporcie prawidłowe 
żywienie jest dużym wsparciem 
procesu treningowego. 

Całkowite zapotrzebowa-
nie energetyczne 

Ilość energii w diecie dzieci i 
młodzieży obciążonej wysiłkiem 
fizycznym musi być wystarczają-
ca dla zapewniania prawidłowe-
go rozwoju oraz pokrycia kosztu 

energetycznego zwiększonej ak-
tywności fizycznej. Ze względu 
na różnice związane z płcią, masą 
ciała, wysokością, składem masy 
ciała oraz uprawianą dyscypliną 
całkowite zapotrzebowanie ener-
getyczne jest bardzo trudne do 
ustalenia. Dlatego do każdego 
młodego sportowca trzeba pod-
chodzić indywidualnie. 
Niedobór energii w diecie mło-
dego sportowca wiąże się często 
z niedoborami pokarmowymi, 
które mogą powodować opóź-
nienie procesów dojrzewania i 
rozwoju. Zalecane dzienne spo-
życie kalorii w    zależności od 
wieku przedstawiono w tabeli 
1. Są to ogólne zalecenia, które 
należy modyfikować zależnie od 
zapotrzebowania energetyczne-
go w danej dyscyplinie sporto-
wej, tempa wzrastania sportowca 
oraz jego przemiany materii. 

Węglowodany

Trening piłkarski obejmuje na 
ogół wysiłki interwałowe (wy-
soka intensywność – 70% VO-
2max) w związku z czym wyko-
rzystanie węglowodanów jako 
źródła energii jest duże. 
Węglowodany są podstawowym 
źródłem energii dla pracujących 
mięśni. Powinny one stanowić 
55 – 60% dziennego zapotrzebo-
wania na energię. Zapotrzebo-
wanie na węglowodany u mło-
dych sportowców wynosi około 
200 - 500 g/dzień i jest zależne 
od cech antropometrycznych 
oraz od częstości i intensywności 
wysiłku. 
Zapotrzebowanie na węglowo-
dany zależnie od intensywności 

ćwiczeń:
około 3,3-5,5 g/kg masy ciała (g/
kg mc.) - przy mało intensyw-
nym treningu (2 - 3 razy na ty-
dzień)
około 5,5-8,8 g/kg mc. - przy 
umiarkowanie intensywnym tre-
ningu (3 - 5 razy na tydzień)
około 8,8-9,9 g/kg mc. - „nałado-
wanie” energią przed zawodami
około 1,8 g/kg mc. - uzupełnie-
nie energii po zawodach.
Produkty i potrawy będące do-
brym źródłem węglowodanów: 
pieczywo, głównie razowe oraz 
niesłodzone płatki śniadaniowe, 
musli ryż, kasze, kukurydza i 
inne produkty zbożowe makaro-
ny, kluski i inne potrawy mączne
owoce zarówno świeże jak i su-
szone ziemniaki 
produkty mleczne z domieszką 
owoców – koktajle owocowe, jo-
gurty, kefiry, maślanki 

miód, dżem niskosłodzony
soki owocowe 100% lub świeżo 
wyciskane mała wysokowęglo-
wodanowe przekąski jak np. wa-
fle ryżowe, batoniki zbożowe itp. 

Białko

Białko powinno w ustroju pełnić 
przede wszystkim rolę budulco-
wą i nie można go zastąpić in-
nym składnikiem diety. Zdarza 
się jednak często, iż białko w 
diecie młodych sportowców jest 
zużytkowane jako źródło energii, 
w przypadku kiedy podaż węglo-
wodanów i tłuszczy jest niewy-
starczająca. 
Pomimo faktu, iż białko jest 
jednym z najlepiej poznanych 
składników odżywczych, to w 

dalszym ciągu pojawia się wiele 
sprzecznych informacji i zaleceń 
na temat zalecanego dziennego 
spożycia tego składnika. Obec-
nie obowiązują następujące zale-
cenia: białko powinno pokrywa 
12-15% dziennego zapotrzebo-
wania energetycznego a normy 
spożycia białka w żywieniu mło-
dych sportowców wynoszą około 
2,0 g/kg mc. Większe zapotrze-
bowanie na białko rozwijających 
się organizmów stwarza koniecz-
ność zwiększenia podaży pro-
duktów bogatych w ten składnik 
w diecie. 
Zalecane ilości białka w zależno-
ści od rodzaju aktywności fizycz-
nej: 
siedzący tryb życia: 0,8 g/kg mc.
rekreacyjna aktywność fizyczna: 
1,0 g/kg mc.
sporty wytrzymałościowe: 1,2-
1,4 g/kg mc.
sporty o charakterze siłowym: 
1,2-1,7 g/kg mc.
intensywne wysiłki przerywane: 
1,6 g/kg mc.
nastolatki, sportowcy w okresie 
wzrostu: 2,0 g/kg mc.

Produkty i potrawy będące do-
brym źródłem białka: 

chude mięso i jego przetwory 
ryby morskie i słodkowodne 
jaja
mleko i jego niskotłuszczowe 

przetwory 
sery i napoje mleczne 
warzywa strączkowe 
niektóre orzechy 

Tłuszcze

Badania sugerują, iż podczas wy-
siłku fizycznego dziecko zużywa 
stosunkowo więcej tłuszczów 
niż węglowodanów w porówna-
niu do osoby dorosłej. Różnice 
odnoszą się zarówno do spor-
tów wytrzymałościowych jaki 
i krótkich ćwiczeń o dużej in-
tensywności. Tłuszcze powinny 
pokrywać 30 - 35% dziennego 
całkowitego zapotrzebowania 
kalorycznego. Młody sportowiec 
powinien zaspokoić swoje po-
trzeby białkowe poprzez włącze-
nie do swojej codziennej diety: 
dwie porcje produktów będą-
cych dobrym źródłem białka, a 
także dwie-trzy porcje nabiału. 
Suplementy białkowe w postaci 
koktajli czy batoników nie są po-
trzebne dzieciom. Nawet bardzo 
aktywni młodzi sportowcy są w 
stanie spożywać wystarczające 
ilości białka w postaci natural-
nych produktów spożywczych.

Dr inż. Aleksandra Zagrodna 
Dietetyk sportowy 

Fot. Tomasz Niziołek

Wiedz co... jesz
ZDROWY PIŁKARZ

Tabela 1. Dzienne zapotrzebowanie na energię w zależności od wieku, płci 
i poziomu aktywności fizycznej (Jarosz i wsp., 2012).

Grupa/wiek [lata] Masa ciała [kg] Kcal/dzień

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA (PAL)

MAŁA UMIARKOWANA

Dzieci 

1 - 3 12

4 - 6 19

7 - 9 27 1600 1800

Chłopcy

10 - 12 38 2050 2400

13 – 15 53 2600 3000

16 - 18 67 2900 3400

Dziewczęta

10 - 12 37 1800 2100

13 – 15 51 2100 2450

16 - 18 56 2150 2500

Mała aktywność fizyczna – przeważnie siedzący tryb życia, niewielka aktywność fizyczna
Umiarkowana aktywność fizyczna – codzienna ćwiczenia umiarkowane, trening 2-3 razy w tygodniu 

Wysoka aktywność fizyczna – codzienne ćwiczenia intensywne, 5-7 razy w tygodniu trening 

1 porcja produktów będących dobrym źródłem 
białka to: 1 porcja nabiału to:

- 60 - 80 g chudego mięsa, drobiu lub ryby
- 1 - 2 jajka
- ½ - ¾ szklanki ugotowanych nasion roślin strączko-
wych

- 1 szklanka: mleka, jogurtu, kefiru
- 2 plasterki żółtego sera
- 3 łyżki twarogu chudego



Międzynarodowa konferencja 
Młodzi liderzy w społeczno-
ściach lokalnych jest organi-
zowana co roku - od 2006 - w 
Oławie przez Instytut Edukacji 
Społecznej. Celem Konferencji 
jest stworzenie europejskiej i    
regionalnej platformy spotkań 
młodych liderów, a także wy-
miana wiedzy, dobrych praktyk 
i doświadczeń oraz kształtowa-
nie wysokiej jakości regionalnej 
polityki młodzieżowej. Tego-
roczna Konferencja zbiegła się 
w czasie z obchodami 10-lecia 
działalności Instytutu Edukacji 
Społecznej w Oławie. Jubileusz 
dekady realizacji programów 
rozwojowych i animacyjnych dla 
młodych liderów lokalnych, stał 
się pretekstem 
do debaty wokół tematyki umie-
jętności kluczowych na rynku 
pracy oraz wpływu edukacji po-
zaformalnej na rozwój kariery 
zawodowej młodych ludzi. Kon-
ferencja była również wzbogaco-
na o doświadczenia zagraniczne 
w powyższym zakresie.
Patronat nad tegoroczną edycją 
Konferencji objęli: Franciszek 
Październik, Burmistrz Miasta 
Oława, Senator Jarosław Duda, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Agnieszka Muszyńska, 
Przewodnicząca Komisji ds. 
Młodzieży Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.
Gośćmi specjalnymi Konferencji 
byli: James Langford, Strategy 
Consultant at PwC, UK, Ben Lea, 
Cian Murgatroyd, Tammy She-
ards i Charlotte Elliott z Close 
House w Hereford oraz Richard 
Betterton, Wiliam Edwards, Ri-
chard Wall i Lisa Buckingham z 
Herefordshire Voluntary Orga-
nisations Support Service.

Open Space 
rozwój edukacja i aktywność!

Pierwszego dnia Konferencji 
odbył się panel dyskusyjny pro-
wadzony metodą open space 
dla młodych Oławian dotyczący 
rozwoju, edukacji pozaformalnej 
i aktywności społecznej. 
W tym wydarzeniu wzięło udział 
około 60 uczniów oławskich 
gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych. Konferencję otworzył 
Jerzy Hadryś Zastęca Burmistrza 
miasta Oława, a wprowadzenia 
dokonali Kinga Ekert i Paweł 
Dębek z Instytutu Edukacji Spo-
łecznej. 
Gośćmi specjalnymi panelu, 
którzy wygłosili swoje wprowa-
dzenia byli: mgr Paulina Boro-
-Kacperek, Dyrektor Biura In-
formacji, Promocji i Rekrutacji 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, Kazimierz Sze-
piela, Wiceprzewodniczący Za-
rządu Dolnośląskiej Rady ds. 
Młodzieży oraz Alicja Igielska, 
absolwentka pierwszej edycji 
projektu MoSuS - Młodzi o So-
bie u Siebie, inicjatorka lokal-
nych wydarzeń kulturalnych. 

Następnie uczestnicy Konferen-
cji dokonali wyboru ważnych 
dla siebie tematów, w obszarze 
aktywności obywatelskiej, po 
czym dyskutowali w kolejnych 
turach spotkań w małych gru-
pach. Metoda open space po-
legała na zgłaszaniu tematów 
istotnych dla uczestników Kon-
ferencji oraz dyskusjach w kolej-
nych turach w małych grupach. 

W podsumowaniu panelu 
uczestnicy podkreślali możli-
wość wypowiedzenia publicznie 
swoich opinii, jaką stworzyła im 
Konferencja, prezentacji swoich 
potrzeb a przede wszystkim na-
wiązania kontaktu z rówieśnika-
mi, myślącymi podobnie o anga-
żowaniu się w lokalne działania i 
gośćmi z Wielkiej Brytanii, któ-

rzy zainspirowali ich do wciela-
nia idei w czyn.

Alternativ 

Wieczorem w Ośrodku Kultury 
w Oławie odbył się Alternativ – 
Przegląd Filmów Niezależnych. 
Była to reaktywacja realizowane-
go przez lata z powodzeniem w 
Oławie projektu autorstwa absol-
wentki pierwszej edycji MoSuSu. 
W wydarzeniu wzięło udział kil-
kadziesiąt osób, a komentarz do 
wyświetlanych filmów wygłosili 
na żywo ich twórcy: Tomasz Ja-
kub Sysło (Wrocław) oraz Woj-
ciech Wojtysiak (Łódź). 

Jak być młodym na rynku pra-
cy i iść do przodu?

 Wydarzeniem finałowym IX 
Międzynarodowej Konferencji 
była debata z udziałem zapro-
szonych gości, która odbyła się w 
Ośrodku Kultury w Oławie. 

Paneliści debaty:
James Langford, Strategy Con-
sultant at PwC, UK

James kształcił się na Angielskim 
Uniwersytecie Exeter w zakresie 
Polityki, Filozofii i Ekonomii 
(PPE). Przez pierwszy rok po 
ukończeniu Studiów Wyższych 
pracował jako badacz dla Bry-
tyjskiego Parlamentu, było to 
jeszcze przed przeprowadzką do 
PwC gdzie jest Konsultantem ds 
Strategii dla Rządu i przemysłu 
Medycznego.
Przez wiele lat był także aktyw-
nym pracownikiem młodzie-
żowym zarówno w Anglii jak i 
Europie.

   

Jerzy Kamiński, Redaktor Na-
czelny GP Wiadomości Oław-
skie

Absolwent Uniwersytetu Wro-
cławskiego (filologia polska), 
współtwórca, współwydawca 
(Ryza Sp. z o.o.) i redaktor na-
czelny tygodnika „Gazeta Powia-
towa – Wiadomości Oławskie”, 
członek Rady Wydawców ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Ga-
zet Lokalnych
   
Adam Piwek, Head of PR, 
MindProgress, absolwent Mo-
SuS

Head of Public Relations w agen-
cji Mind Progress Group, gdzie 
odpowiada za kierowanie pra-
cami działu PR, obsługę projek-
tów public relations, oraz dobór 
nowoczesnych rozwiązań tech-
nologicznych odpowiadających 
potrzebom klientów. Wcześniej 
pracował wcześniej jako PR & 
Marketing Manager w Aduma 
S.A. – spółce specjalizującej się 
w wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii w działaniach mar-
ketingowych. Na swoim kon-
cie ma współpracę z firmami 
z branży medialnej, IT, nowo-
czesnych technologii, FMCG, 
edukacyjnej oraz organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami 
publicznymi, gdzie    m.in. pra-
cował dla Narodowego Centrum 
Kultury przy projekcie wyko-
rzystującym technologię mobil-
ną w działaniach edukacyjnych 
podczas Roku Chopinowskiego. 
Absolwent Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz studiów pody-
plomowych w Wyższych Szko-
łach Bankowych w Poznaniu i 
Wrocławiu.

Kalina Żaczek, trener, mentor i 
koordynator wolontariatu
Pełni funkcję koordynatorki re-
gionalnej województw dolno-
śląskiego i opolskiego w Edu-
kacyjnej Fundacji im. prof. R. 
Czerneckiego EFC, gdzie od-
powiada również za projekty 
Wolontariatu i Mentoringu EFC 
oraz Stowarzyszenie Alumni 
EFC. Jest absolwentką Uniwersy-

tetu Wrocławskiego na kierunku 
pedagogika, a aktualnie również 
słuchaczką studiów podyplomo-
wych w zakresie doradztwa za-
wodowego. Ukończyła Studium 
Umiejętności Osobistych Trene-
ra i Lidera Dojrzewalni Róż oraz 
Polsko-Angielską Szkołę Trene-
rów Młodzieżowych we Wrocła-
wiu. Z organizacjami pozarządo-
wymi współpracuję od ponad 7 
lat w zakresie prowadzenia zajęć 
dla młodzieży, wolontariatu i ko-
ordynacji projektów.

Kinga Ekert, Wiceprezes Insty-
tutu Edukacji Społecznej. 

Coach, trener, manager. Stu-
diowała pedagogikę, szkoliła się 
w zakresie socjoterapii, rozwo-
ju osobistego i pracy z grupą. 
Prowadzi treningi i warsztaty 
umiejętności interpersonalnych 
oraz coaching indywidualny. Za-
rządza projektami zmiany spo-
łecznej, koordynuje prace Biura 
Dolnośląskiej Rady ds. Młodzie-
ży. Specjalizuje się w tworzeniu 
dobrych warunków rozwoju dla 
młodych ludzi.

Debatę otworzył i prowadził Pa-
weł Dębek, szef Instytutu Eduka-
cji Społecznej.
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Głos ekspertów:

Adam Piwek
Trzeba znaleźć w sobie motywa-
cje, trzeba znaleźć w sobie chęci, 
trzeba znaleźć w sobie wyzwa-
nia. Są to takie trzy podstawowe 
rzeczy, o których warto pamiętać 
na samym początku kariery za-
wodowej. Umiejętności jakich 
szukają pracodawcy to np. umie-
jętność logicznego myślenia, 
umiejętność pracy pod presją 
czasu, mobilność. Badania, które 
zostały zlecone przez Minister-
stwo Nauki pokazują, że nieste-
ty Polskie uczelnie nie kształcą 
umiejętności, a to dzięki nim tak 
naprawdę będziemy mogli za 5 
lat zostać specjalistami od zawo-
dów, których jeszcze nie znamy. 

Jeżeli szukamy rozwiązania, 
gdzie młody człowiek może zdo-
być doświadczenie, to są to na 
pewno organizacje pozarządowe 
i można tam zdobyć umiejęt-
ności, które są pożądane przez 
pracodawców i to nawet w zawo-
dach przyszłości. Raport z 2011 
roku pokazał, że młodzi ludzie 
w Polsce, nie patrzą na pensję. 
Możliwość rozwoju siebie, swo-
ich pasji jest na pierwszym miej-
scu. Podsumowując: kto chce 
znaleźć pracę swoich marzeń, 
szuka sposobu, a kto nie chce, 
szuka powodu.

Jerzy Kamiński
Przez ostatnie 25 lat w Polsce 
wiele się zmieniło. My w Oławie, 
nie mamy najgorzej, nie mamy 
dużego bezrobocia, nie mamy 
ogromnych problemów, mamy 
dużo miejsc pracy. W lokalnej 
gazecie mamy 3 strony ofert pra-
cy i tylko 3 ogłoszenia osób szu-
kających pracy. Proszę zwrócić 
uwagę na tą rozbieżność, co się 
dzieje? 

W Polsce popełniono moim zda-
niem błąd, zaczęto likwidować 
technika, nauczanie zawodowe i 

przeprofilowaliśmy się na kształ-
cenie ogólne, stąd być może wy-
nika w pewnym stopniu ta roz-
bieżność. 

Na szczęście nasze Oławskie 
szkoły wracają do tego, do 
kształcenia w konkretnych za-
wodach. To jest coś nowego na 
naszym rynku i to jest dobre.

Słyszałem o danych, które mó-
wią, że więcej niż 50% ludzi 
startujących w edukacji, nie wie 
w jakich zawodach będzie pra-
cowało, nie z tego powodu że się 
nie dowiedzieli, że im nikt nie 
powiedział,ale dlatego, że tych 
zawodów jeszcze nie ma. To jest 
ciekawe zjawisko, tak naprawdę 
teraz zawody powstają tak szyb-
ko, że za 10-15 lat młodzi będą 
pracować w takich branżach o 
których teraz nawet nie myślimy. 

Przy poszukiwaniu pracy są 
dwie drogi, jedna to pokorna, 
z czasem można więcej, a dru-
ga to ta agresywna, nastawiona 
na szybki zysk i to często się źle 
kończy. 

Na pytanie mojej córki, co ja 
będę robić, czy dobrze wybrałam 
studia, ja nie potrafię odpowie-
dzieć, ale to co staram się, aby 
moje córki umiały, potrafiły. To 
na pewno: muszą znać języku, 
musza potrafić się komuniko-
wać na różnym poziomie, muszą 

poznać świat, kolejną cechą jest 
otwartość, ciekawość świata. To 
właśnie bagaż, który chciałem 
dzieciom dać. Jeżeli ktoś będzie 
miał taki bagaż, to według mnie 
sobie poradzi w życiu.

Kalina Żaczek
Bardzo bym chciała, aby młodzi 
ludzie podążali za głosem serca, 
bo według mnie to jest klucz do 
sukcesu i do znalezienia pracy. 
Niekoniecznie to co mówią me-
dia, czy mówią dorośli, bo nie 
zawsze mówią mądrze i to co 
powinni. Natomiast młodzież z 
mojego doświadczenia nie wie 
czego chce, co chce robić, co 
chce studiować. Młodzi przede 
wszystkim potrzebują kontaktu, 
z danymi zawodami, z danymi 
kierunkami. Powinni mieć kon-
takt z autorytetami, potrzebują 
przewodnika który poprowadzi 
ich i będą mogli skonfrontować 
marzenia z rzeczywistością. 
Gdyby młodzi ludzie mieli moż-
liwość poznania siebie lepiej, to 
idzie za tym również poczucie 
własnej wartości. To jest właśnie 
problem, że oni nie wierzą w 
siebie, nie mają pewności, co do 
własnych decyzji, wyborów, dla-
tego są zagubieni na tym rynku 
zawodowym. Musimy pamiętać 
też o tym, że rodzimy się z pew-
nymi talentami, predyspozy-
cjami i dlatego młodzi podczas 
Open Space zadali to pytanie, jak 
połączyć swoje pasje z możliwo-
ścią zarabiania, bo nie koniecz-
nie chcą się przekwalifikować 
na zawód, który jest aktualnie 
modny i pożądany. Zachęcajmy 
młodych, aby zdobywali do-
świadczenie, kiedy to tylko jest 
możliwe. Pozwala to budować 
sieć kontaktów. 

Dobrym sposobem na rozwój 
jest także wolontariat i tutaj 
ogromna przestrzeń np. w or-
ganizacjach pozarządowych. To 
jest także rozwiązanie dla pra-
codawców, którzy szukają osób 
po studiach z 5 letnim doświad-

czeniem, ja byłam przykładem 
takiej osoby, która właśnie miała 
to doświadczenie 5 letnie, dzięki 
organizacjom pozarządowym. 
Życzę wszystkim i radzę, odważ-
nego działania i życia w zgodzie 
ze sobą. Bądźcie gotowi dać coś 
od siebie, zbudujcie kapitał, a 
potem miejcie oczekiwania od 
pracodawców. Najpierw musimy 
mieć coś do zaoferowania, żeby 
mieć te wymagania. No i życzę 
sobie, aby młodzi ludzie spoty-
kali na swojej drodze mądrych 
dorosłych.

James Langford
Ciężko jest porównać Oławę do 
Wielkiej Brytanii. Jednak ten za-
nik połączeń między młodymi, a 
rynkiem pracy jest zauważalny 
w całej Europie. Pytanie brzmi, 
czy ta edukacja na poziomie uni-
wersyteckim jest dobrym spo-

sobem na kształcenie młodych, 
danie im odpowiednich umie-
jętności do zdobycia pracy. To co 
się dzieje w Wielkiej Brytanii, to 
to, że od 15 lat staramy się bar-
dzo promować praktyki zawo-
dowe, jako sposób na zdobycie 
doświadczenia, umiejętności do 
podjęcia pracy w przyszłości. 
Działa to bardzo dobrze, bazuje 
to wszystko na modelu niemiec-
kim, który jest rzeczywiście sku-
teczny. 

Należy pamiętać, że nie można 
skończyć edukacji bez zdefinio-
wania tego co będę w życiu ro-
bił, albo mam jakiś zawód i się 
w nim spełniam, albo będę się 
uczył dalej i pójdę np. na Uni-
wersytet. Często młodzi wybie-
rają te proste prace, bo nie mogą 
znaleźć stanowiska, które będzie 
odpowiadać umiejętnościom, 
które posiadają. To jest problem, 
który nie ma prostego rozwią-
zania. Niestety prawda jest taka, 
że nie każdy znajdzie pracę taką, 
którą kocha.

Wszyscy dorastamy z naszymi 
ambicjami i marzeniami. Wy-
zwaniem dla nas jest spojrzeć 
na to co zrobiliśmy, aby tworzyć 
wspólny Europejski rynek pracy 

i wyzwaniem dla nas jest stwo-
rzenie społeczeństwa, które po-
łączy sektor biznesowy, rządo-
wy i organizacji pozarządowych 
aby zrobić razem coś dużego. 
Sposobem na stworzenie takie-
go aktywnego rynku pracy, jest 
skruszenie tego balansu, musi-
my zdecydować, że 20% idzie na 
Uniwersytet, 20% idzie do szkół 
zawodowych, a 50% będzie się 
czuć świetnie robiąc najprostsze 
rzeczy.   To pozwoli znaleźć w  
jakiś sposób nową równowagę. 

Kinga Ekert
Prowadzę MoSuS z młodymi 
ludźmi w Oławie i w ramach 
tych warsztatów zdarza mi się 
zadawać pytanie: Jakie są Two-
je zasoby, jakie są Twoje mocne 
strony. Byłam potwornie zasko-
czona, że jest to tak trudne pyta-
nie. Młodzi ludzie nie wiedzą tak 
naprawdę co potrafią 
w czym są dobrzy. Zatem trud-
no oczekiwać, żeby wiedzieli co 
chcą robić dalej. To może być 
wyzwanie dla organizacji poza-
rządowych. Obszarem może być 
pomoc przy odnajdywaniu pasji, 
zainteresowań, co można potem 
przekuć na zawód. Wczoraj tak-
że podczas pierwszej części Kon-
ferencji, czyli na Open Space, 
młodzi ludzie sami zapropono-
wali ten temat do rozmów, czyli 
„Jak moje pasje, zainteresowa-
nia, mogą się przełożyć na moją 
karierę zawodową”.
Moim zdaniem o ważne jest to, 
aby przygotować młodych do 
tego, aby potrafili się uczyć też w 
trakcie pracy, aby byli otwarci na 
zmiany, aby liczyli się z tym, że 
być może nie będą zawsze pra-
cować w tym jednym zawodzie, 
żeby wiedzieli jak szukać, jak 
orientować się na rynku pracy. 
To wydaje mi się być najważniej-
sze. 

Wskazane by było także, abyśmy 
rozmawiali razem, uczelnie, biz-
nes i ngo.

Opracowanie: Kinga Ekert
Transkrypcja debaty: Damian 

Fedorczuk
Zdjęcia: Michał Rudnicki, 
Damian Fedorczuk, Paula 

Chrustowska



 
 16

   
      

Organizatorami konferencji 
są: Wydział Szkolenia Dol-
nośląskiego Związku Piłki 

Nożnej oraz Dolnośląskie 
Stowarzyszenie Trenerów i 
Instruktorów Piłki Nożnej.

Koszt udziału w konferencji to 
490 zł dla członków Dolnoślą-
skiego Stowarzyszenia Trenerów 
Piłki Nożnej  oraz   590 zł dla tre-
nerów spoza Stowarzyszenia.
Płatności do dnia 20 listopa-
da 2014r. należy dokonywać na  
konto Stowarzyszenia:
66 1090 2398 0000 0001 1114 
8366
Z podaniem imienia, nazwiska 
oraz dopiskiem : Kongres Trene-
rów w tytule przelewu. 

Uczestnicy szkolenia mają za-
gwarantowane: 2 noclegi w 
pokojach 2-3 osobowych, wy-
żywienie w formie bufetów w 
czasie trwania konferencji, par-
king hotelowy  oraz możliwość 
skorzystania z  basenu  hotelo-
wego.
Pakiet szkoleniowy to zajęcia 
teoretyczno-praktyczne z  za-
kresu przygotowania techniczno 
– taktycznego obowiązującego w 
nowoczesnych systemach gry.
Zajęcia będą prowadzone przez 
uznane autorytety polskiej  myśli 
szkoleniowej – Majewski Stefan, 
Stokowiec Piotr, Pawłowski Ta-

deusz, Dorna Marcin, Stępiński 
Miłosz,  Michniewicz Czesław, 
Stawowy Wojciech, Zalewski 
Bartłomiej.
Ponadto na konferencję zostali 
zaproszeni wykładowcy zagra-
niczni z Niemiec, Portugalii i 
Anglii – szczegóły w harmono-
gramie na stronie   www.dstpn.pl                                                                                                                 
Tel. kontaktowy organizator –  
Dulat Leszek  661433390
 Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo zmiany harmonogramu 
wykładów.

ZA CZŁONKÓW STOWARZY-
SZENIA UWAŻA SIĘ OSOBY, 

KTÓRE MAJĄ OPŁACONĄ 
CAŁOROCZNĄ SKŁADKĘ ZA  
2014 rok !!!!!!!

Kongres  dla trenerów piłki nożnej pracujących z  młodzieżą  

i seniorami: 28-30.11.2014 Szklarska Poręba – Hotel Bornit****.

SZKOLENIE


