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Region’s Cup: 
Gramy w finale!!

W Dolnośląskiej Piłce m.in. Młode Orły rozpoczęły treningi, An-
drzej Piestrak wspomina, czy  jest fajnie na ... fajnie.org, analiza 

naszych pierwszoligowców, newsy z dolnośląskich boisk...
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Ruszają zapisy na kursy
Wydział Szkolenia Dolnośląskiego ZPN in-
formuje o organizacji kursów trenerskich: 
UEFA A (dla osób, które posiadają UEFA 
B min. 2 lata), UEFA B (dla osób, które po-
siadają dyplom UEFA C min. 1 rok), UEFA 
B wyrównawczy (dla osób, które posiadają 
uprawnienia instruktora piłki nożnej lub tre-
nera II klasy) oraz UEFA C (dla wszystkich, 
którzy ukończyli 18 lat i mają średnia wy-
kształcenie).
 
Aktualny wykaz kwalifikacji trenerskich:
1. TRENER UEFA PRO – uprawnia do prowadzenia 
Ekstraklasy oraz I i II Ligi (już niedługo)
2. TRENER UEFA A – uprawnia do prowadzenia do 
III Ligi oraz Centralnej Ligi Juniorów
3. TRENER UEFA B – uprawnia do prowadzenia do 
kl. Okręgowej oraz drużyn młodzieżowych w kat. 
Skrzat / Żak / Orlik / Młodzik / Trampkarz / Junior 
Młodszy / Junior Starszy
4. TRENER UEFA C – uprawnienia do prowadzenia 
zespołów młodzieżowych w kat. Skrzat / Żak / Orlik 
/ Młodzik oraz zespołów seniorskich, tj. kl. „B” i „A”
UWAGA! W PRZECIWIEŃSTWIE DO KURSÓW 
PAŃSTWOWYCH (TJ. Kurs Instruktora,
Trenera kl. II) NASZE UPRAWNIENIA SĄ HONO-
ROWANE ZAGRANICĄ I NIE STRACIŁY MOCY 
PRAWNEJ PO DEREGULACJI ZAWODÓW!
Rekrutacje na poniższe kursy będą trwał do dnia:
Kurs UEFA A    – do dnia 19.10.2014
Kurs UEFA B   – do dnia 30.10.2014
Kurs UEFA B wyr. gr. 1 i 2  – do dnia 30.10.2014
Kurs UEFA C gr. 1 i 2     – do dnia 30.10.2014
Termin rozpoczęcia kursów planowany jest od:
- Kurs UEFA A:  egzamin wstępny (teoria + prakty-
ka) – 20-21.10.2014 / rozpoczęcie kursu: 17.11.2014 
do 02.07.2015
- Kurs UEFA B: egzamin wstępny (teoria + prakty-
ka) – 19-20.11.2014 / rozpoczęcie kursu: 09.01.2015 
do 15.03.2015
- Kurs UEFA B wyrównawczy – gr. 1:  egzamin 
wstępny (teoria + praktyka) – 19-20.11.2014 / roz-
poczęcie kursu: 12.12.2014 do 13.02.2015
- Kurs UEFA B wyrównawczy – gr. 2: egzamin 
wstępny (teoria + praktyka) – 12-13.01.2014 / roz-
poczęcie kursu: 23.01.2015 do 13.03.2015
- Kurs UEFA C – gr. 1: Rozpoczęcie kursu: 09.01.2015 
do 04.03.2015
- Kurs UEFA C – gr. 2: Rozpoczęcie kursu: 16.01.2015 
do 06.03.2015
 
Opłata za kursy tylko przelewem na subkonto Dol-
nośląskiego Związku Piłki Nożnej na:
nr  47 1090 2503 0000 0001 1607 7364 – w tytule 
przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika i 
nazwę kursu – np. Jan Kowalski – opłata kurs UEFA 
B wyrównawczy gr 1):
Kurs Uefa A – koszt: 4000 zł – płatność w dwóch 
ratach, tj.:
- Rata I – 2000 zł do dnia 30.10.2014 (po egzaminie)
- Rata II – 2000 zł do dnia 31.12.2014

Kurs Uefa B – koszt: 2250 zł – płatność w dwóch 
ratach, tj.:
- Rata I – 1250 zł do dnia 30.10.2014
- Rata II – 1000 zł do dnia 31.12.2014

Kurs Uefa B wyrównawczy gr 1 – koszt: 1600 zł – 
płatność w dwóch ratach, tj.:
- Rata I – 800 zł do dnia 30.10.2014
- Rata II – 800 zł do dnia 31.12.2014

Kurs Uefa B wyrównawczy gr 2 – koszt: 1600 zł – 
płatność w dwóch ratach, tj.:
- Rata I – 800 zł do dnia 30.10.2014
- Rata II – 800 zł do dnia 31.12.2014
Kurs Uefa C gr 1 – koszt: 1250 zł – płatność 1250 zł 
do dnia 30.10.2014
Kurs Uefa C gr 2 – koszt: 1250 zł – płatność 1250 zł 
do dnia 30.10.2014

 

Kursy odbywać się będą w: Kurs Uefa A – w Siech-
nicach oraz klubach ekstraklasy, I, II, III ligi na 
Dolnym Śląsku. Kurs Uefa B – w Siechnicach. Kurs 
UEFA B wyr. gr. 1 – w Siechnicach. Kurs UEFA B 
wyr. gr. 2 – w okręgowym związku (tj. Wrocław / 
Legnica / Wałbrzych / Jelenia Góra), z którego zgłosi 
się najwięcej uczestników. Kurs UEFA C gr. 1 – w 
Siechnicach
Kurs UEFA C gr. 2 – w okręgowym związku (tj. 
Wrocław / Legnica / Wałbrzych / Jelenia Góra), z 
którego zgłosi się najwięcej uczestników.
UWAGA! W PRZYPADKU NIE ZGŁOSZENIA SIĘ 
WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY UCZESTNIKÓW, 
KURS MOŻE BYĆ PRZESUNIĘTY LUB ODWO-
ŁANY.
Na stronie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej 
(dolzpn.pl)  do pobrania są następujące dokumenty: 
1. Oferta kursu UEFA „A”  
2. Oferta kursu UEFA „B”  
3. Oferta kursu UEFA „B” wyrównawczy  gr. 1 
4. Oferta kursu UEFA „B” wyrównawczy  gr. 2 
5. Oferta kursu UEFA „C” gr. 1  
6. Oferta kursu UEFA „C” gr. 2 
7. Wniosek o przyjęcie na kurs 
8. Wzór Opinii o przebiegu pracy szkoleniowej wy-
stawione przez pracodawcę  
9. Wzór Opinii o przebiegu pracy szkoleniowej wy-
stawione przez macierzysty Związek Piłki Nożnej   
10. Oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej 
zdolności do czynności prawnych   

 Dokumenty należy składać do swoich macierzy-
stych okręgów, tj.: 
- Dolnośląski Związek Piłki Nożnej  – strefa Wro-
cław – sekretarz kursów:  Karolina Skalska  –  karoli-
na.skalska@dolnoslaskizpn.pl / tel.  071/  342-23-50
-  Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jeleniej Górze 
– koordynator kursu: Marek Siatrak – tel. 791-860-
817
- OSSM w Legnicy - koordynator kursu: Eugeniusz 
Oleśkiewicz – tel. 501-448-304 
- Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu – 
koordynator kursu: Wiesław Pisarski – tel. 601-384-
029
 
Dane do przelewu: Dolnośląski Związek Piłki Noż-
nej, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, nr konta: 47 
1090 2503 0000 0001 1607 7364

(dolzpn)

Szanowni Czytelnicy !
W państwa rękach pierwsze 
historyczne wydanie gaze-
ty ‘Dolnośląska Piłka’. Tym 
samym rozpoczynamy wy-
dawanie czasopisma, któ-
re przybliży ludziom piłki 
nożne i nie tylko wszystkie 
ciekawe aspekty działania 
Związku i klubów dolno-
śląskich. Nasze łamy będą 
zawierały bliższą i dalszą 
przyszłość jak również nie 
będziemy zapominali o bo-
gatej historii dolnośląskiej 
piłki nożnej.

W Naszej gazecie będziemy prezentować wywiady z ludźmi 
piłki nożnej, prezentować sylwetki klubowych postaci. Na ła-
mach naszego wydawnictwa zawsze znajdzie się miejsce dla 
OZPN Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica gdzie będą mogły 
zaprezentować swoje sukcesy i bolączki. Mile widziane będą 
artykuły poświęcone zaprezentowaniu sylwetek nawet naj-
mniejszych klubów Naszego regionu.

Choć to jest wydawnictwo periodyczne to postaramy się na-
dążać za dynamicznymi wydarzeniami świata piłki, będzie-
my się starali dostosować cykl wydawniczy do bieżących i 
najważniejszych spraw futbolowych.

Zadaniem Naszego zespołu redakcyjnego będzie rzetelnie 
pokazanie i przekazywanie wszystkiego, co dzieje się w Na-
szej piłce dobrego i złego 

Do tego, aby zapisać nowy rozdział w działalności Związku 
niezbędne jest działanie. Wspólne działanie w jednym kie-
runku. Uważam, ze najwięcej miejsca powinniśmy poświę-
cać rozgrywkom najmłodszych grup Naszym orlikom, mło-
dzików i żakom, bo najważniejsza jest wspólna sprawa, jaką 
jest przyszłość polskiej piłki nożnej     

Życzę dobrej lektury i współpracy przy redagowaniu wydaw-
nictwa

Andrzej Padewski
Prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej

Nastoletni 
Kadrowicze!

Kamil Dankowski wystąpił w 
meczu eliminacji mistrzostw 
Europy U-19 z Mołdawią. Pol-
ska wygrała w Tucholi 4:1 a 
zawodnik Śląska Wrocław (wy-
chowanek FC Wrocław Acade-
my) strzelił jedną z bramek.

Z kolei Paweł Olszewski z FC 

Wrocław Academy zagrał w 
reprezentacji Polski do lat 16 
w dwumeczu towarzyskim ze 
Szwajcarią. W pierwszym spo-
tkaniu Polacy wygrali 3-2 (2-
0), a w kolejnym 3:0.
Gratulujemy obu dolnośląskim 
zawodnikom!

(sz)

KALEJDOSKOP
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Akademia Młodych Orłów wystartowała
Na boisku Orlik przy ul. Terenowej we Wrocławiu odbyły się Dni Talentu – week-
endowe święto piłki nożnej,w trakcie którego zostały przeprowadzone testy spraw-
ności fizycznej i piłkarskiej dla młodych adeptów piłki nożnej chętnych do wstąpie-
nia do Akademii Młodych Orłów – bezpłatnej szkółki piłkarskiej pod patronatem 
PZPN.

            Oficjalnego otwarcia AMO dokonali Prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej An-
drzej Padewski oraz wiceprezes DolZPN ds. szkoleniowych Krzysztof Paluszek. Potem rozpo-
częły się zajęcia na boisku. Najpierw testowani byli zawodnicy z roczników 2006/07 – kategoria 
żak,   zawodnicy kategorii orlik (roczniki 2004/05).  Drugi dzień poświęcony był najmłodszym 
zawodnikom z kategorii skrzat – roczniki 2008/09. Przez dwa dni trenerzy testowali i oceniali 
niemal 100 zawodników, którzy pojawili się na boisku.  
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej chciałby podziękować trenerom Akademii Śląska Wrocław, 
Ślęzy Wrocław oraz Olympicu Wrocław za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Dni Talentu. 
Po testach ruszyły już zajęcia w ramach Akademii Młodych Orłów. Poniżej znajdują się terminy 
treningów oraz listy zakwalifikowanych osób.
 
Grupa skrzat (roczniki 2008/09) – treningi we wtorki i czwartki 16:45 – 18:00
Grupa żak I (rocznik 2007) – treningi we wtorki i czwartki 16:45 – 18:15
Grupa żak II (rocznik 2006) – treningi we wtorki i czwartki 18:30 – 20:00
Grupa orlik I (roczniki 2004/05) – treningi w środy i piątki 16:30 – 18:00
Grupa orlik II (roczniki 2004/05) – treningi w środy i piątki 18:15 – 19:45

 Grupa skrzat zakwalifikowane osoby:  ZARYCKI ANTONI, BŁASZCZAK PIOTR, 
LEJCZAK SZYMON,  KOŚMIDER SZYMON,  FUCHS DOMINIK, SOKOŁOWSKI RADO-
SŁAW,  TRELKA  ANTONI, ŚCIGAJŁO WŁADYSŁAW, WOŹNIAK MATEUSZ, KADEJ 
JAKUB, KLECZEWSKI  DOMINIK,  AWDZIEWICZ GABRIEL.
Grupa żak I zakwalifikowane osoby: WÓJTOWICZ JAKUB, BERTRANDT WOJCIECH, FA-
LISZ MATEUSZ, JANIK KRYSTIAN, LEMIRSKI TOMEK, WITASZEK MICHAŁ, JASIUR-
KOWSKI BARTOSZ, WERYŃSKI PIOTR, PYSIEWICZ OLAF, LASZCZYŃSKI ADAM, 
MATKOWSKI MICHAŁ, PELIKAN MATEUSZ.

 Grupa żak II zakwalifikowane osoby: WROŃSKI FILIP, KUŹMICKI PIOTR, OPA-
LIŃSKI KUBA, POMIAN OSKAR, ZARĘBSKI BARTOSZ, KACZMARSKI JAKUB, WAW-
RZYNIAK HUGO, BOCZAR ALEKSANDER, CHLEBIK MICHAŁ, FREJTAG SZYMON, 
BASIŃSKI DAWID, KOCZUR PIOTR.
Grupa orlik I zakwalifikowane osoby: OPALINSKI LUKASZ, FURA KAMIL, KLIMCZAK 
TOMASZ, MILIAN JĘDRZEJ, JÓZEFOWICZ MARCELI, PAWLUK BŁAŻEJ, TRZECIAK 
KACPER, WAWRZYNIAK IWO, GLIJERSKI KUBA, SOBCZAK DAWID, KOTLESZKA 
KACPER, RYDZIŃSKI IWO.
Grupa orlik II zakwalifikowane osoby: ZAWADZKI JAKUB, WOJTCZAK OSKAR, GROCHO-
WICKI MATEUSZ, REWOLIŃSKI ADAM, TEMCZUK IGOR, LASZCZYŃSKI JAKUB, 
WYCISK MATEUSZ, ANTROSZENKO DAWID, DYDUCH PAWEŁ, FIKUS KRZYSZTOF, 
SOBIŃSKI MARCIN, WRONA MIKOŁAJ.

(dolzpn.pl)

Walne DZPN
Zarząd Dolnośląskiego ZPN zaprasza przedstawicieli - delegatów Państwa klu-
bów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 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  przedstawicieli Klubów otrzyma bezpłatny bilet na mecz Polska-
-Szwajcaria, który odbędzie się w tym samym dniu na Stadionie Miejskim we Wrocławiu o 
godzinie 20:45. Gościem Specjalnym Walnego Zgromadzenia będzie Prezes PZPN- p. Zbi-
gniew Boniek.

Na stronie dolzpn.pl załączamy dokumenty związane z organizacją Zgromadzenia: druk zgło-
szenia delegatów, uchwała w sprawie Walnego Zgromadzenia, porządek obrad Walnego Zgro-
madzenia, projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

(dolzpn)

Fachowe porady zaprocentują w przyszłości

Pierwsze zajęcia już za nami

IDZIE MŁODOŚĆ
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Piłkarze kadry Dolnego Ślą-
ska przypieczętowali swój 
awans do finałowej fazy tur-
nieju UEFA Region’s Cup 
2014/2015

Mecze polskiej drużyny od-
bywały się  w Legnicy. Dolny 
Śląsk spisał się znakomicie, wy-
grywając turniej. Poniżej wyni-
ki naszych reprezentantów:
13. września  Brasov (RU-
MUNIA) – Dolnośląski ZPN 
(POLSKA) 2:5
gole: 51’ Vasilache, 76’ David - 
Niedojad (78’ , 87’), Babeczko 
(25’), Leśniarek (45+1’), Gołę-
biewski (92’)
15. września   News Amateurs 
Macedonia (MACEDONIA)  
- Dolnośląski ZPN (POLSKA) 
1:5
gole: 9’ Gacek, 15’ Budny, 37’ 
Gacek, 45’ Leśniarek (k.), 88’ 
Shakjiri (sam.), 90’ Karceski
17. września   Dolnośląski ZPN 
(POLSKA) - Paris Ile de France 
(FRANCJA) 1:1
gole: 31’ A. Leśniarek - 84’ Y. 
Mokrane.

EKIPA
Nasza ekipa: trenerzy Grze-
gorz Kowalski oraz Mirosław 
Drączkowski.  Oraz: 
Bramkarze: Jarosław Krawczyk 
(Sokół Wielka Lipa), Marcin 
Gąsiorowski (Śleza Wrocław
Obrońcy: Łukasz Deneka (By-
strzyca Kąty Wrocławskie), 
Mariusz Paszkowski (Lechia 
Dzierżoniów), Jacek Mądrze-
jewski (KP Brzeg Dolny), ), 
Marcin Kula, Konrad Babeczko 
(Orkan Szczedrzykowice), Pa-
tryk Gołębiewski (Piast Żmi-
gród), Szymon Przystalski (Ślę-
za Wrocław),
Pomocnicy: Adrian Leśniarek, 
Marcin Buryło, Łukasz Macie-
jewski (Lechia Dzierżoniów), 
Paweł Boczarski (Foto Higie-
na Gać), Kamil Żbik (K Brzeg 
Dolny), Jakub Jakubczyk (Ślęza 
Wrocław)
Napastnicy: Marek Budny 
(Foto Higiena Gać), Damian 
Niedojad (Lechia Dzierżo-
niów), Marek Gacek (KP Brzeg 
Dolny).
Poznaliśmy czterech kolejnych 

uczestników przyszłorocznych, 
czerwcowych zmagań…

WUTTENBERG (NIEMCY)

Już po raz trzeci w historii 
Wuttenberg pojedzie na finały 
Region’s Cup i ekipie reprezen-
tującej Niemcy pozostaje liczyć 
na trafność powiedzenia „do 
trzech razy sztuka”, bo jeszcze 
ani razu jej piłkarze nie sięgnęli 
po złoto. W 2003 roku Niemcy 
zajęli w swojej Grupie drugie 
miejsce, uznając wyższość póź-
niejszego zwycięzcy turnieju, 
czyli włoskiego regionu Pied-
mont, natomiast w 2011 roku 
gracze omawianej drużyny 
zajęli trzecie miejsce, za portu-
galską Bragą i czeskim Zlinem. 
Ciekawostką może być fakt, 
że Wuttenberg jest jedynym 
niemieckim Regionem, który 
zdołał dostać się do najlepszej 
ósemki w historii Region’s Cup.

W kwalifikacjach Wuttenberg 
pokonali 2:1 Wschodnią Sło-
wację, 7:0 Isle Of Man z Anglii 
oraz szkockie EWC 1:0, a ich 
grupa eliminacyjna rozgrywa-
na był na Słowacji.

POŁUDNIOWE MORAWY 
(CZECHY)

Praga, Centralne Morawy, 
Brno oraz Zlin, to drużyny, 
które do tej pory reprezento-
wały Czechy w finałowej fazie 
UEFA Region’s Cup. Najwięk-
szy sukces odniosły Centralne 
Morawy - 2001 roku były go-
spodarzem zmagań najlepszej 
amatorskiej ósemki w Europie 
i sięgnęły wtedy po złoto, po-
konując w finale, po niezwykle 
emocjonującym meczu, Bragę 
2:4 w rzutach karnych (w re-
gulaminowym czasie gry było 
2:2, a wyrównującą bramkę 
Czesi zdobyli w ostatniej akcji 
spotkania). Pozostali repre-
zentanci Czech nie wychodzi-
li ze swoich finałowych grup, 
a najsłabiej wypadło w 2005 
roku Brno, zajmując ostatnie 
miejsce (zero punktów), tuż za 
plecami Małopolski.

W IX. edycji UEFA Region’s 
Cup Czechów reprezentują 
Południowe Morawy i robią 
to wystarczająco skutecznie – 
po zwycięstwach 2:1 nad SW 

Bułgaria i 3:0 nad Vojvodiną 
(Serbia) oraz remisie ze szwaj-
carskim Vaud 0:0, wygrali 
rywalizację w swojej grupie 
eliminacyjnej, której gospo-
darzem była Serbia, awansu-
jąc tym samym do najlepszej 
ósemki regionów w Europie.

EASTERN REGION (IRLAN-
DIA PÓŁNOCNA)

Irlandia Północna swoich re-
prezentantów w fazie finało-

wej UEFA Region’s Cup miała 
do tej pory dwukrotnie i w 
obu przypadkach był to ze-
spół Eastern Region. Zarów-
no w 2007, jak i w 2013 roku 
wspomniany zespół kończył 
rozgrywki na trzecim miejscu 
w grupie, z czterema ugrany-
mi oczkami. W czerwcu 2015 
pojawi się okazja do poprawie-
nia tych osiągnięć, ponieważ 
Eastern Region ponownie za-
gości w najlepszej ósemce. Re-
prezentanci Irlandii Północnej 
w grupie eliminacyjnej (gospo-
darzem była Mołdawia) poko-
nali 5:1 graczy Mołdawii, 4:0 
piłkarzy z Ukrainy i w ostat-
nim najważniejszym spotkaniu 
ograli 1:0 Hiszpanów, bukując 
sobie w ten sposób bilety na 
czerwcowe finały.

TUZLA CANTON (BOŚNIA 
I HERCEGOWINA)

Już trzy razy Bośnia i Herce-
gowina brała udział w finało-
wym turnieju UEFA Region’s 
Cup, lecz ani razu nie udało 

się awansować do meczu de-
cydującego o złotym medalu. 
Za każdym razem wspomniany 
kraj reprezentowany był przez 
inne ekipy, a w 2007 roku nie-
wiele brakowało, aby w meczu 
o wszystko Dolny Śląsk zmie-
rzył się z Tuzla Canton, lecz 
zespół z Bośni i Hercegowiny 
w ostatnim starciu grupowym 
przegrał 0:2 i o jeden punkt 
przegrał rywalizację z Bułgarią. 
Podobnie jak kadra Dolnoślą-
skiego ZPN, tak i Tuzla Can-
ton wraca do czołowej ósem-
ki Europy po ośmiu latach 
nieobecności – reprezentanci 
Bośni i Hercegowiny, jako go-
spodarz swojej grupy turnieju 
eliminacyjnego, wygrali 2:1 z 
ALF 2007 (Białoruś), 2:1 z La-
zio (Włochy) oraz  3:1 z Leirią 
(Portugalia), zapewniając sobie 
pierwsze miejsce i awans do 
czerwcowych finałów.

DOLNY ŚLĄSK JEDYNY

Jedynym regionem, który do 
tej pory dwukrotnie wygrał 
UEFA Region’s Cup jest wło-
ska Wenecja, która w czerwcu 
na pewno nie wystąpi. Okazuje 
się, że tylko Dolny Śląsk będzie 
miał szansę dogonić Wenecję 
w tej klasyfikacji, ponieważ 
na pewno nasza kadra będzie 
jedyną na zbliżającym się tur-
nieju finałowym, która ma już 
trofeum na swoim koncie (nie 
poznaliśmy jeszcze wszyst-
kich finalistów, ale jest to już 
pewne). Statystycznie więc w 
2015 roku wystąpimy w roli 
faworytów, ale oczywiście to 
tylko liczby. Pozostałych trzech 
uczestników turnieju finałowe-
go poznamy do 24. październi-
ka 2014 roku.

Marcin Zwierzyński 
(dolpilka.pl)

Zdjęcia: Marcin Zwierzyń-
ski, Tomasz Niziołek

Gramy w finale!!!
REGION’S CUP
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Pierwsza liga to jeszcze bar-
dziej specyficzne rozgrywki 
niż Ekstraklasa. Nic dziw-
nego, że zaplecze najwyższej 
klasy rozgrywkowej przyno-
si tak wiele niespodziewa-
nych rozwiązań. Większość 
drużyn co kolejkę znajduje 
sobie nowe miejsce w tabeli, 
a ostatecznych rozstrzygnięć 
nikt nie jest w stanie przewi-
dzieć. 

W tym całym zamieszaniu swo-
je cele próbują zrealizować 
dolnośląskie zespoły. Każdy z 
innym budżetem, kadrą i aspi-
racjami, wszystkie jednak połą-
czone wspólnym mianownikiem 
– nieprzewidywalnością, która tak 
cechuje pierwszoligowe kluby. Zo-
baczmy, jak po pierwszych dwóch 
miesiącach zmagań wygląda sytu-
acja w Chrobrym Głogów, Miedzi 
Legnica i Zagłębiu Lubin. 

Tylko rok przerwy? 

Podczas derbowego starcia z 
Chrobrym, kibice Zagłębia skan-
dowali do fanów z Głogowa: „Dla 
was to derby, a dla nas tylko rok 
przerwy!”. Cel postawiony przed 
Miedziowymi był jasny odkąd 
tylko spadli z Ekstraklasy – kam-
pania 2014/2015 to tylko postój 
przed powrotem na krajowe salo-
ny. Każdy kto jest związany z klu-
bem widział oczyma wyobraźni 
Zagłębie na pozycji lidera po 34 
kolejkach I ligi. 

Zmiany kadrowe, jakie dokonano 
w letniej przerwie miały stanowić 
niewielką przeszkodę zespołu pro-
wadzonego przez Piotra Stokow-
ca. Mimo odejścia tak ważnych 
zawodników jak Rodić, Ryma-
niak, Bilek czy Arkadiusz Piech, 
Zagłębie dysponuje najsilniejszą 
kadrą na zapleczu Ekstraklasy. W 
pierwszej drużynie znajduje się 
kilku uznanych ligowców mają-
cych grubo ponad 100 występów 
na najwyższych poziomach roz-
grywkowych. Z wypożyczeń wró-
cili gracze, którzy chcieliby coś 
kibicom Miedziowych udowodnić 
– Rakowski, Woźniak czy Olek-
sy, a do tego zespół uzupełniony 
został młodzieżowcami z ponoć 
jednej z najlepszych akademii w 
kraju. Trzeba też do układanki 
dodać pewne wypłaty, najładniej-
szy stadion w lidze i znakomitych 
kibiców. 

Na papierze wszystko wygląda 
świetnie, tymczasem rzeczywi-
stość brutalnie zweryfikowała 

marzenia kibiców. Od zwycięstwa 
w 2. kolejce Zagłębie gra w krat-
kę, mimo że terminarz nie mógł 
być bardziej łaskawy. Miedziowi 
zawodzą, a mimo to trzymają się 
w czołówce, korzystając z równie 
chwiejnej formy rywali, na prze-
mian wygrywając jedną bramką i 
remisując. 

Skuteczność

Największym problemem lubinian 
jest brak skuteczności – trener 
Zagłębia nie może narzekać na 
tworzenie sytuacji przez swoich 
podopiecznych, ale powinien mieć 
pretensje o nagminne ich marno-
wanie. Michal Papadopulos mógł-
by spokojnie powalczyć o koronę 
króla strzelców, zaś Aleksander 
Kwiek o prowadzenie w klasyfi-
kacji kanadyjskiej. Rozwiązań w 
ofensywie brakuje, a w obronie 
Zagłębie nie prezentuje się o wiele 
lepiej. Stokowiec szybko zarzucił 
swój jedyny eksperyment – usta-
wianie Arkadiusza Woźniaka na 
prawej obronie, w trybie awaryj-
nym wypożyczając Pawła Stolar-
skiego i ściągając  Jakuba Tosika. 
Mimo to, pod presją przeciwnika 
defensorzy popełniają poważne 
błędy, jedno potknięcie powoduje 
dekoncentrację i nerwy, co z ko-
lei prowadzi do dalszych wpadek. 
Dla Zagłębia druga połowa rundy 
jesiennej oznacza weryfikację siły. 
Miedziowych czekają starcia z ry-
walami o podobnych celach i jeżeli 
nie uda się ich odprawić, zima w 
Lubinie może nie być spokojna. 

Kurs tiki-taki

Przed sezonem zatrudniono w 
Miedzi Legnica Wojciecha Sta-
wowego i rozbudzono apetyty fa-
nów przychodzących na ul. Orła 
Białego. Były trener Pasów dobrze 
wie, jak wprowadzić zespół do 
Ekstraklasy i tego też się po nim 
oczekiwano. Właściciel, Andrzej 
Dadełło, przewietrzył kadrę swojej 
drużyny. Z klubu odeszli głównie 
doświadczeni zawodnicy – Bur-
khardt, Wołczek, Zakrzewski czy 
Madejski. Stawowy ma realizować 
swoją wizję gry za pomocą młod-
szych graczy, na przykład Kako-
ko, Cierpki czy Garucha. Ostali 
się jednak najważniejsi piłkarze 
– bramkarz Aleksander Ptak oraz 
jeden z najlepszych z biegających 
po pierwszoligowych murawach 
– Wojciech Łobodziński. Miedź 
zgodnie z założeniami ma grać 
mądrze, odpowiedzialnie, dyk-
tując tempo gry i utrzymując się 
długo przy piłce.

Choć rywale do walki o awans są 

mocniejsi od zeszłorocznych, po 
Miedziance spodziewano się co 
najmniej bycia w grupie pościgo-
wej, która miała trzymać się blisko 
miejsc nagradzanych promocją 
do Ekstraklasy. Tymczasem kibice 
musieli przełknąć gorzką pigułkę, 
bo ich ulubiony klub zanotował 
falstart i nie może wyjść z dolnej 
połowy tabeli. Miedź gra wyjątko-
wo w kratkę i to właśnie chwiej-
ność formy powoduje kłopoty 
zespołu. Defensywa momentami 
tworzy monolit, żeby kiedy indziej 
popełniać szkolne błędy. Zawod-
nicy ofensywni raz oblegają bram-
kę przeciwników, raz nie mogą 
znaleźć właściwego miejsca na 
boisku, kończąc akcje bezmyślny-
mi stratami, których przecież tak 
chce wystrzegać się trener Miedzi. 
Liderem zespołu jest Łobodziński, 
ustawiany przez Stawowego w roli 
środkowego napastnika, lecz zbyt 
często zbiega na skrzydła, próbu-
jąc skonstruować akcję ofensywną 
w bocznych sektorach boiska, gdy 
w tym czasie nikogo nie ma w polu 
karnym. Łobo chciałby być na bo-
isku wszędzie, znajduje się w wy-
sokiej formie, ale do jego poziomu 
muszą także dorosnąć pozostali 
gracze. Trener Stawowy  nie dał 
rady. Czy jego następca sobie po-
radzi?

Beniaminek po frycowym

Chrobry Głogów wrócił na zaple-
cze Ekstraklasy po 17-letniej prze-
rwie. W wydanym przed sezonem 
skarbie kibica „Przeglądu Sporto-
wego” w plusach zespołu wymie-
niano silną defensywę. Tymczasem 
linia obrony beniaminka w pierw-
szych czterech meczach dała sobie 
wbić 13 bramek. Chrobry według 
wielu ekspertów zapłacił frycowe 
i po tym niesympatycznym przy-
witaniu zabrał się do roboty. Za 
sprawą zbiegu okoliczności zespół 
Ireneusza Mamrota często mierzył 
się z rywalami, którzy w poprzed-
niej kolejce podejmowali Zagłębie 
Lubin. Kibice Miedziowych snuli 
teorie spiskowe na ten temat, su-
gerując że rywale zostawiali całe 
zdrowie przeciwko byłemu mi-
strzowi Polski, a z głogowianami 
grali co najwyżej na pół gwizdka. 
Oczywiście nie można tego trak-
tować poważnie, zwycięzca II ligi 
zachodniej pokazał w starciach z 
pozostałymi beniaminkami, dla-
czego był najlepszym zespołem na 
tym poziomie, a tydzień w zupeł-
ności wystarczy na regenerację sił 
u profesjonalnych piłkarzy. 

Największym atutem Chrobre-
go jest jego determinacja – nie 
można przed końcowym gwizd-

kiem spisać drużyny Mamrota na 
straty, kilka razy byli blisko uda-
nego comebacku. Wciąż jednak 
mówiąc o piłkarzach z Głogowa 
trzeba wspominać o ich niewiel-
kim doświadczeniu. Zawodnicy 
beniaminka potrzebują okrzepnąć 
i oswoić się z pierwszoligowymi 
realiami. Trwający obecnie sezon 
to czas na stabilizację i znalezie-
nie optymalnych rozwiązań. Po 17 
latach wszyscy związani z Chro-
brym muszą na nowo nauczyć się I 
Ligi, co jednak nie wyklucza tego, 
że stać ich na sprawienie jeszcze 
kilku niespodzianek w rozkręca-
jących się rozgrywkach zaplecza 
Ekstraklasy. Z pewnością byłoby 
o to łatwiej, gdyby KGHM dofi-
nansował w pewnym stopniu ze-
spół z Głogowa, jednak na razie 

trener musi głównie doskonalić 
swoich piłkarzy, zamiast liczyć na 
zbawcę z zewnątrz. Jeżeli chary-
zmatycznemu trenerowi ta sztuka 
się powiedzie, Chrobry powinien 
spokojnie zachować swoje miejsce 
w I Lidze. 

Dolnośląskie kluby mają przed 
sobą jeszcze sporo pracy, a wydaje 
się, że z każdą kolejką mamy coraz 
więcej pytań, a coraz mniej odpo-
wiedzi. Na razie próby przewidze-
nia najbliższych losów Zagłębia, 
Miedzi i Chrobrego przypominają 
wróżenie z fusów. Choć do świąt 
jeszcze trochę czasu, prezent w 
postaci stabilizacji przydałby się 
każdemu członkowi tego tercetu. 

Michał Rygiel
Fot. (msz)

Stabilizacja mile widziana

W pierwszej lidze Termalica gubi punkty, co wykorzystuje 
choćby Zagłębie Lubin.
Dolnośląska drużyna wreszcie wygrała zdecydowanie, co daje nadzie-
ję na pewniejsze usadowienie się na miejscu premiującym awansem do 
ekstraklasy. Chrobry  gra w kratkę, ale tym razem wygrał jedną bramką 
ze słabymi Tychami. Miedź nadal w kryzysie i tylko dzięki temu, że bez-
pośredni rywale także nie kwapią się do ciułania punktów, jest jeszcze 
nadzieja  na utrzymanie. Ale warunkiem jest poprawa celowników snaj-
perów drużyny prezesa Dadełło.

Stomil Olsztyn 3-0 Chojniczanka 
Chojnice

Wisła Płock 2-0 Flota Świnoujście
Wigry Suwałki 1-1 Termalica Bruk-Bet  
Bytovia Bytów 2-1 Miedź Legnica

Pogoń Siedlce 3-1 Widzew Łódź

Zagłębie Lubin 4-0 Arka Gdynia
Chrobry Głogów 2-1 GKS Tychy

Olimpia Grudziądz 4-1 Sandecja Nowy Sącz
GKS Katowice 2-3 Dolcan Ząbki

1. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 14 28 24-12
2. Zagłębie Lubin 14 28 22-13
3. Wisła Płock 14 27 20-11
4. Olimpia Grudziądz 14 26 23-16
5. Stomil Olsztyn 14 22 16-9
6. Flota Świnoujście 14 21 17-12
7. Dolcan Ząbki 14 21 15-13
8. GKS Katowice 14 20 22-20
9. Chojniczanka Chojnice 14 19 15-16
10. Chrobry Głogów 14 17 20-25
11. Wigry Suwałki 14 17 11-14
12. Bytovia Bytów 14 17 22-23
13. Arka Gdynia 14 14 14-22
14. Pogoń Siedlce 14 14 15-15
15. Sandecja Nowy Sącz 14 13 14-24
16. GKS Tychy 14 12 14-20
17. Miedź Legnica 14 12 17-26
18. Widzew Łódź 14 8 9-19

(sz)

I liga: Niemoc Miedzi

POD LUPĄ
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Uroczyście otwarto Szkołę 
Mistrzostwa Sportowego 
Miedź Legnica, czyli piłkar-
skie gimnazjum i liceum w 
Legnicy! W obecności wielu 
znakomitych gości, ponad 
100 uczniów zainaugurowa-
ło nowy rok szkolny. 

– Dzisiaj bez dobrego szkolenia 
młodzieży nie ma profesjonalnego 
klubu, a szkoła to znakomite uzu-
pełnienie oferty Akademii Piłkar-
skiej Miedzi. Liczę, że absolwenci 
SMS Miedź w przyszłości zostaną 
zawodowymi piłkarzami – powie-
dział Andrzej Dadełło, właściciel 
Miedzi.
Sale dydaktyczne szkoły mieszczą 
się w obiektach Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w 
Legnicy.  Dyrektorem SMS jest Mo-
nika Gagaczowska-Panek. Podczas 
otwarcia ogromna sala wykłado-
wa pękała w szwach, a wśród osób, 
które uświetniły uroczystość, byli 
m.in. właściciel Miedzi Legnica An-
drzej Dadełło oraz prezes zarządu 
klubu Martyna Pajączek, zastępca 
dyrektora Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Sportu Urzędu Miejskiego 

Legnicy Zbigniew Rutka, dyrektor 
Akademii Piłkarskiej Miedzi Janusz 
Kudyba oraz Koordynator ds. Pro-
gramu Szkolenia Młodzieży w Aka-
demii Piotr Jacek, Rektor Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona prof. dr hab. inż. Ryszard 
Krzysztof Pisarski, prezes Dolno-
śląskiego Związku Piłki Nożnej An-
drzej Padewski.   
Uczniowie każdej z klas SMS za-
prezentowali się zgromadzonej 
publiczności i otrzymali brawa od 
starszych kolegów z pierwszej dru-
żyny Miedzi, z którymi po zakoń-
czeniu części oficjalnej pozowali do 
pamiątkowych zdjęć i zbierali auto-
grafy. Najbardziej oblegany był Mar-
cin Garuch. Kolejka po autografy i 
wspólne zdjęcia ustawiła się także 
do Pawła Skóry – mistrza świata we 
freestyle football, czyli piłkarskich 
trickach, którego pokaz uświetnił 
poniedziałkową uroczystość. Trud-
ne tricki i ewolucje z piłką wyko-
nywane w rytm muzyki na bardzo 
małej przestrzeni zrobiły olbrzymie 
wrażenie na zebranych, szczególnie 
na najmłodszych uczniach SMS.  .

(miedz)
Fot. (miedz)

SMS Miedź otwarta!

Po wygranej 4:1 z Lechią 
w Gdańsku wrocławski 
Śląsk  umocnił się w czo-
łówce. Legia Warszawa, 
która miała zdecydowa-
nie przewodzić stawce, 
w  lidze nie przekonuje, 
męcząc się z outsiderem z 
Bydgoszczy.

Gdy rozpoczynał się sezon 
2014/15 „fachowcy” byli pew-
ni kto zdobędzie tytuł mistrza 
Polski. Legia dysponuje naj-
większym budżetem, bardzo 
dobrymi jak na polskie warun-
ki zawodnikami oraz sprawnie 

działającym zarządem. Futbol 
to jednak sport gdzie nie da 
się wszystkiego racjonalnie 
wytłumaczyć.  Po kilkunastu 
kolejkach można powiedzieć, 
że „wiemy, że nic nie wie-
my”. Najważniejsze jednak, że 
Śląsk skazywany na walkę o 
utrzymanie, pod wodzą tre-
nera Pawłowskiego gra ładną 
i skuteczną piłkę. Czy uda się 
utrzymać ten poziom do końca 
rozgrywek? Gdyby tak się stało 
do Wrocławia po raz kolejny 
mogłyby zawitać europejskie 
puchary...

(dsz)

Extraklasa: Pawłowski na pudle

Sezon 2014/2015 jest 36. 
w historii występów Ślą-
ska Wrocław w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej. 
Klub ze stolicy Dolnego 
Śląska po raz pierwszy 
walczył o mistrzostwo Pol-
ski w sezonie 1964/1965, 
co oznacza, że minęło już 
50 lat od premierowe-
go awansu. Warto zatem 
przypomnieć wydarzenia 
sprzed pół wieku.
 W sezonie 1963/1964 drużyna 
prowadzona przez Władysława 
Giergiela zdobywając 46 punk-
tów, zajęła pierwsze miejsce w 
tabeli II. ligi. Drugie miejsce 
zajął Zawisza Bydgoszcz, który 
stracił do pierwszej drużyny 
6 punktów. Te dwie drużyny 
awansowały do I. ligi. Warto 
zauważyć, że w tamtym sezo-
nie Śląsk Wrocław rywalizo-
wał z innymi drużynami, które 
obecnie grają w ekstraklasie. 
Poza bydgoskim Zawiszą w II. 
lidze grała Cracovia Kraków, 
Lechia Gdańsk, Piast Gliwice i 
Lech Poznań. Dwie ostatnie z 
wymienionych drużyn spadły 
do III. klasy rozgrywkowej.
 Sezon 1964/1965 beniami-
nek z Wrocławia rozpoczął 
od wyjazdu do Bytomia, gdzie 
przyszło mu rywalizować z 
miejscowymi Szombierkami. 
Niestety debiut Wrocławian 
w pierwszej lidze nie wypadł 
dobrze, ponieważ stracili trzy 
bramki, nie strzelając żadnej. 
Na pierwsze ligowe zwycię-
stwo w najwyższej klasie roz-
grywkowej drużyna Władysła-
wa Giergiela musiała poczekać 
do drugiej kolejki. Przed wła-
sną publicznością Śląsk po-
konał 2:1 drużynę Gwardii 

Warszawa. Po następnych 24 
kolejkach ligowych zmagań 
drużyna z Wrocławia zajęła 
ostatecznie 11. miejsce w tabe-
li, gromadząc 24 punkty. 
 W tamtym czasie drużynę 
prowadził Władysław Giergiel, 
który był charyzmatycznym 
trenerem. Piłkarskie środowi-
sko niezwykle go ceniło m.in. 
za kulturę osobistą. Zanim 
rozpoczął karierę trenerską, 
był piłkarzem. W roku 1933 
trafił do Wisły Kraków, ale po-
czątkowo nie wywalczył miej-
sca w podstawowym składzie. 
Najlepsze lata jego kariery 
zostały stracone z powodu II. 
Wojny Światowej. Mimo walk 
zbrojnych w kraju, Władysław 
Giergiel grał w piłkę nożną w 
konspiracyjnych rozgrywkach. 
Po wojnie dalej występował w 
krakowskim zespole, którym 
zdobył dwa wicemistrzostwa 
i mistrzostwo Polski. W 1950 
roku zakończył karierę i został 
trenerem. Pierwszym sukce-
sem na ławce trenerskiej było 
wicemistrzostwo Polski wy-
walczone z Wawelem Kraków. 
W roku 1962 został trenerem 
Śląska Wrocław, który wpro-
wadził do pierwszej ligi dwa 
lata później. Następnym kro-
kiem była posada w Górniku 
Zabrze, z którym zdobył mi-
strzostwo Polski. Później tre-
nował m.in. Motor Lublin.
 W drużynie Śląska Wrocław 
w sezonie 1964/1965 wystę-
powali zawodnicy, którzy stali 
się legendami wrocławskie-
go klubu. Jednym z nich był 
Władysław Żmuda, kapitan 
drużyny, która wywalczyła 
pierwszy awans do najwyższej 
klasy rozgrywkowej. Do klubu 
ze stolicy Dolnego Śląska trafił 
ze Slavii Ruda Śląska. Po za-

kończeniu kariery piłkarskiej 
został trenerem. Ponownie 
wprowadził Śląsk do pierwszej 
ligi i wywalczył 3. miejsce już 
w pierwszym sezonie swojej 
pracy na tym szczeblu rozgry-
wek. Kolejnym sukcesem było 
wygranie Pucharu Polski. W 
roku 1977 klub z Wrocławia 
pod wodzą Żmudy sięgnął po 
mistrzostwo Polski.
 Kolejnym ważnym graczem 
ówczesnego Śląska Wrocław 
był Hubert Skowronek. Ka-
rierę zawodniczą rozpoczął w 
Piaście Gliwice. Po kilku sezo-
nach przeniósł się do Wrocła-
wia. Miał duży wkład w awans 
Śląska w 1964 roku. W pierw-
szym sezonie w I. lidze grał na 
tyle dobrze, że został dostrze-
żony przez trenerów repre-
zentacji Polski. W roku 1967 
został zawodnikiem Górnika 
Zabrze. Z klubem z Górnego 
Śląska świętował wiele suk-
cesów m.in. dwa mistrzostwa 
Polski i pięć Pucharów Pol-
ski. Razem z Górnikiem grał 
w finale Pucharu Zdobywców 
Pucharów. Później wyjechał na 
krótko do Austrii. Po zakoń-
czeniu kariery został trenerem. 
Niestety jego kariera trenerska 
nie trwała długo , bowiem w 
roku 1979 zginął w wypadku 
drogowym.
 Sukces drużyny sprzed 50 lat 
został doceniony przez obec-
ny zespół, kibiców i właści-
cieli klubu. Przed pierwszym 
meczem obecnego sezonu z 
Ruchem Chorzów zawodni-
cy, którzy  byli współautorami 
awansu: Władysław Żmuda, 
Paweł Śpiewok, Władysław 
Poręba, Rudolf Siegert, Rein-
hard Pilarek, Eugeniusz Kulik 
i Fryderyk Cholewa otrzymali 
pamiątkowe koszulki i owację 
od zgromadzonych na stadio-
nie kibiców.

Adam Cierpik

50 lat minęło …

Górnik Wałbrzych od  kil-
ku tygodni pewnie zmierzał 
do III ligi, ale po meczu z 
Puszczą, w sercach najwier-
niejszych kibiców zatliła się 
iskierka nadziei.

Wałbrzyszanie wygrali  1:0, a 
na boisku pojawił się junior 
Bronisławski. Oczywiście 
tych faktów nie należy ściśle 

wiązać, jednak jeśli  przeana-
lizujemy sytuacje  wałbrzy-
skich drużyn, to samopoczu-
cie juniorów i seniorów różni 
się diametralnie. Juniorzy 
starsi są w czołówce ligi  dol-
nośląskiej, seniorzy okupują 
ostatnie miejsce w II lidze. 
Biorąc pod uwagę fakt, że se-
niorzy niżej już być nie mogą, 
to chyba najlepszy moment 

by może nieco znużonych grą 
seniorów zastąpili ich młodsi 
koledzy. Gorzej nie będzie, 
nawet jeśli młodzież nie zdo-
będzie wielu punktów, ale 
doświadczenie zdobyte w se-
niorskiej piłce szybko przy-
niesie radość wałbrzyskim 
kibicom. Odważna decyzja? 
Chyba na nią już czas...

(damsz)

II liga: Wałbrzych drgnął?
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W latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku gracz Miedzi 
Legnica, później Górnika Wał-
brzych, greckiego Edessaiikos 
oraz niemieckiego SV Hellas 
Ludenscheid. Trenował między 
innymi piłkarzy Miedzi, Koro-
ny Kawice czy mistrza legnickiej 
halówki – Okoń, z którym przed 
laty dotarł do ćwierćfinałów ha-
lowego Pucharu Polski. Po kilku 
latach przerwy z pracą w klubie, 
dziś trener zawodowo związany z 
Mewą Kunice, a prywatnie ojciec 
oraz dziadek. O tym jak przebie-
gała kariera Andrzeja Piestraka  
- Damianowi Szpyrze opowiada 
jak przebiegała jego kariera.

– Piłka nożna była dyscypliną pierw-
szego wyboru?

– Nie, najpierw trenowałem boks, ponie-
waż mój ojciec był bokserem. Niestety po 
emocjonalnym uniesieniu na ringu tato 
zabronił mi tego sportu, a energię trzeba 
było gdzieś wyładować…

– I trafił Pan do Miedzi. Zaczynał Pan 
na pozycji środkowego obrońcy?

– Tak. Grając w juniorach legnickiej Mie-
dzi rozpoczynałem jako stoper, ale po 
ukończeniu szesnastu lat zacząłem gry-
wać w drużynie seniorskiej jako cofnięty 
środkowy pomocnik. 

– Czy w tamtym okresie szesnastolatek 
grający w seniorach również był ewe-
nementem, czy chętniej stawiano na 
młodych?

– To znaczy, wówczas był wymóg, że w 
pierwszej drużynie musi grać dwóch 
młodzieżowców, a że jakieś tam umiejęt-
ności miałem, to często na mnie stawia-
no. Od 1974 roku grałem już regularnie 
w seniorach, aż do 1978. Później wyje-
chałem do Zabrza na pół roku. Tamtej-
szy Górnik był mną zainteresowany, ale 
Miedź nie chciała mnie puścić. Przez 
te pół roku korzystałem z treningów 
pod okiem Ernesta Pohla, byłego króla 
strzelców naszej ligi i wielokrotnego re-
prezentanta Polski. Po upływie sześciu 
miesięcy musiałem jednak wrócić do Le-
gnicy. Wróciłem akurat na mecz Miedzi 
z Czarnymi Żagań i niespodziewanie zo-
stałem wywołany przez speakera, abym 
stawił się w klubowej szatni. Tam czekali 
już na mnie wysłannicy Górnika Wał-
brzych, którzy szukali dobrego stopera. 
Tam też grałem przez cztery lata, aż do 
1982, głównie jako cofnięty pomocnik, 
z tego względu, że dobrze operowałem 

swobodnie lewą i prawą nogą.

– Tam  jednak nie wszystko poszło 
zgodnie z planem...

– Dokładnie. Złapałem kontuzję i wróci-
łem do Legnicy. Tam pograłem półtorej 
roku i zacząłem prowadzić rezerwy Mie-
dzi. Wyciągnąłem ich z  szóstego miejsca 
na drugie. I po barażach z Włókniarzem 
Mirsk awansowaliśmy o klasę wyżej. W 
następnym sezonie po pierwszej rundzie 
byliśmy na drugim miejscu za Zagłębiem 
Lubin i w nagrodę nie załatwili nam ani 
sali, ani siłowni, ze względu na to, że gro-
ził nam awans o klasę wyżej.

– Groził wam awans? Nie jedna druży-
na chciałaby być w tak tragicznej sytu-
acji.

– Nie mogliśmy awansować, ponieważ i 
tak pierwsza drużyna Miedzi grała ligę 
wyżej. Prowadziłem jeszcze drużynę re-
zerw przez kilka  meczy i rozstałem się z 
tą ekipą. Później wyjechałem do greckie-
go Edessaiikosu na półtora roku pograć 
w piłkę. Ale powoli moje kolano dawało 
o sobie znać, więc na ostatnie pół roku, 
zanim definitywnie zawiesiłem buty na 
kołku, przeniosłem się do niemieckie-
go SV Hellas Ludenscheid (3. Liga Re-
gionalna). Można powiedzieć, że był to 
również grecki klub, ponieważ w dużej 
większości drużyna składała się z grec-
kich zawodników. Trenerem tego klubu 
był Zygmunt Maszczyk (Reprezentant 
Polski i zdobywca 3. Miejsca na Mistrzo-
stwach Świata w Niemczech 1974 roku – 
przyp.red.). A jako, że Grecy nie potrafią 
wypowiedzieć „sz,cz”, to mówili na niego 
tylko Zygmunt. O tyle to było ciekawe, 
że Grecy mówią tak poniemiecku, jak ja 
czy ty po chińsku.  Oni tylko pytają „Do 
you speak English?” a później gadają do 
Ciebie po grecku. Więc o tyle dobrze, 
że ja tam byłem, to tłumaczyłem chło-
pakom, co ma trener do przekazania. I 
tak zaczynając od trzeciego miejsca od 
końca skończyliśmy na trzecim miejscu 
od góry. Była to też zasługa Yanisa, za-
wodnika, który znał mnie jeszcze z gry 
w Grecji. To on przekonał chłopaków, 
że warto trenować i dawać siebie więcej. 
Efekty tego były, jak wspomniałem wcze-
śniej. Później wróciłem znów do Polski.

– Do Miedzianki?

– Nie, nie. Wróciłem jako trener do Odry 
Malczyce. Razem z Władkiem Moro-
chem, którego znałem grając w Miedzi, 
postanowiliśmy trenować zawodni-
ków Malczyc. Ja pogrywałem jeszcze w 
pierwszej drużynie i trenowałem junio-
rów, a Władek był pierwszym trenerem 
seniorów. Tam po pierwszej rundzie zaj-
mowaliśmy pierwsze miejsce. Oczywi-

ście, groziło to awansem do czwartej ligi.

– Nie wiedziałem, że awanse w Polskich 
ligach mogą być tak groźne dla trene-
rów...

– Trzeba tak powiedzieć, dlaczego? Nie 
każdy klub jest przygotowany na coś ta-
kiego. Owszem, jeżeli drużyna jest nasta-
wiona na awans, to tak, ale awans gene-
ruje większe koszty dla klubu.

– I co w takim „wypadku”?

– Oboje z Władkiem odeszliśmy do 
Prochowiczanki, jednak po roku Wła-
dek odszedł, a ja wróciłem do Malczyc i 
objąłem stanowisko pierwszego trenera. 
Udało nam się utrzymać w okręgówce i 
następnie dostałem propozycję pracy w 
Koronie Kawice. Tam było o tyle cieka-
wie, że był to zespół złożony z chłopaków 
z ościennych wiosek. Udało mi się z nimi 
wypracować pierwsze miejsce i awans do 
A Klasy. W nagrodę udało się załatwić 
obóz w Chwalisławiu koło Złotego Stoku. 
A obozy przygotowawcze w A klasie na-
leżą do rzadkości. Na tym obozie dałem 
im w kość z treningami, ale efekty były 
tego takie, że awansowaliśmy z A klasy 
do Okręgówki. Wówczas w lidze okręgo-
wej grały takie drużyny jak rezerwy Gór-
nika Polkowice, z którymi wygraliśmy 
4:0, a de facto nawet 5:0, ale piątej bramki 
z rzutu wolnego nie uznał nam sędzia. Po 
tym meczu chłopaki uwierzyli w siebie i 
staliśmy się czarnym koniem ligi. Póź-
niej była nieprzyjemna sytuacja na ko-
niec sezonu, po której spadliśmy o kilka 
oczek, ale nie ma co rozdrapywać ran… 

Następnie zacząłem trenować trampka-
rzy starszych w Miedzi, gdzie również 
były świetne wyniki. Sezon skończyliśmy 
ze stosunkiem bramek 120:1, ale znów, 
kiedy załatwiłem chłopakom obóz w 
świetnych warunkach i korzystnej cenie, 
to zarząd klubu nie chciał dać pieniędzy. 
Nasze drogi się rozeszły, a ja postanowi-
łem zwiedzać świat.

– Rozumiem, że to w tym okresie po-
znał Pan królową Elżbietę? Jak do tego 
doszło?

– Poznałem, to za dużo powiedziane, ale 
faktycznie była taka sytuacja z udziałem 
mojej wnuczki, która mieszka w Szkocji, 
po której zwróciłem swoją uwagę kró-
lowej Elżbiecie. Jako, że moja wnuczka 
zawsze jest wybierana do kordonu po-
witalnego podczas odwiedzin królowej 
w Parlamencie Szkockim, to szybko stała 
się jej ulubienicą. Królowa Elżbieta zapy-
tała kiedyś „czy jest ktoś z Twojej rodzi-
ny?”, a wnuczka odpowiedziała, że tak, 
dziadziuś stoi niedaleko wejścia. No to 
Elżbieta wychodząc pomachała mi. Na 
drugi rok było podobnie, więc „strze-
liłem fotkę’. Warto też wspomnieć, że 
byłem jedyną osobą, która mogła wejść 
tego dnia na ulicę. Mogę powiedzieć, że z 
królową jestem na cześć. 

- Tym sympatycznym akcentem bar-
dzo dziękuję za wywiad. Życzę dobrych 
wyników przy niedawno objętej Mewy 
Kunice.

Fot. (arch. pryw. A.Piestrak)

Piestrak: „Z Królową Elżbietą jestem na cześć”.
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 Regres piłki lokalnej
 Polska piłka noż-
na przechodzi swoistą 
przemianę wizerunko-
wą. Nowoczesne stadio-
ny powstały m.in. we 
Wrocławiu, Warszawie, 
Gdańsku czy Poznaniu. 
Inne miasta także zain-
westowały w nowe areny 
sportowych zmagań. Fre-
kwencja na stadionach 
nieco wzrosła. Zmienił się 
też sposób przedstawia-
nia rozgrywek ligowych. 
Stacje telewizyjne dzięki 
najnowszym technolo-
giom oferują oglądanie 
piłki nożnej w wydaniu 
krajowym na najwyż-
szym światowym pozio-
mie, dzięki czemu wzra-
sta popularność polskiej 
ligi. Niestety to ładne 
opakowanie i skupienie  
się na najwyższym szcze-
blu rozgrywek wpływa 
negatywnie na to co dzie-
je się w piłce lokalnej.

 Wydawać by się mogło, 
że dotacje unijne i chęć po-
pularyzacji sportu wśród 
młodych ludzi sprawi, że na 
wsi i w mniejszych miastach 
życie piłkarskie będzie w 
rozkwicie. Niestety w wielu 
miejscach jest wręcz odwrot-
nie. Wiele wsi straciło swoje 
drużyny piłkarskie z powodu 
braku pieniędzy. Małe kluby 
miały problemy z zapewnie-
niem swoim zawodnikom 
dojazdu na mecze w innych 
miejscowościach, kupieniem 
kart zawodniczych i ogól-
nym funkcjonowaniem ad-
ministracyjnym. O udogod-
nieniach w postaci środków 
odnowy biologicznej czy 
sprzęcie sportowym na naj-
wyższym poziomie nie było 
co marzyć.

 Dziwne, że w dobie rzą-
dowych kampanii zachęca-
jących obywateli do aktyw-
ności fizycznej i walce ze 
zwolnieniami z zajęć wycho-
wania fizycznego ośrodki, 
które mogłyby znacząco po-

móc, upadają. W ostatnich la-
tach w gminach Dolnego Ślą-
ska z rozgrywek wycofało się 
wiele klubów. Gmina Wołów 
straciła kluby takie jak Orzeł 
Stobno, Sparta Miłcz czy KP 
Rataje. Z ligi gminy Wińsko 
zniknęły drużyny Korony 
Rajczyn czy Zrywu Głębowi-
ce (choć ostatnie wycofanie z 
rozgrywek seniorów Polaru 
Wrocław też daje sporo do 
myślenia). Być może wielu 
kibiców z dużych miast uzna, 
że nie są to przypadki na tyle 
spektakularne aby były warte 
ich uwagi. Niestety upadek 
nawet, a może zwłaszcza, 
małych klubów regional-
nych może mieć daleko idące 
konsekwencje. Po pierwsze 
dzieci i młodzież tracą moż-
liwość rozwijania swoich ta-
lent sportowych.

  Wiele gwiazd futbo-
lu swoje pierwsze kroki w 
piłkarskiej karierze stawiały 
właśnie na boiskach w mia-
steczkach czy wsiach aby 
później zostać zauważonym 
przez większe kluby i piąć się 
po szczeblach kariery. Oczy-
wiście można posłać swoje 
dziecko do jednej ze szkółek 
we Wrocławiu czy Lubinie, 
ale często bywa tak, że rodzi-
ce nie mają czasu i pieniędzy 
na wielokilometrową po-
dróż kilka razy w tygodniu. 
Kto wie ile piłkarskich ta-
lentów zostało w ten sposób 
zmarnowanych. Kolejnym 
problemem jest fakt, że pił-
ka nożna bywa narzędziem 
do kształtowania charakteru 
młodych ludzi. Dzieci , które 
nie wiedza co ze sobą zrobić 
w czasie wolnym wpadają w 
złe towarzystwo, pojawiają 
się patologie i ogólne nieza-
dowolenie społeczne.

  Kluby z małych miej-
scowości lub wsi niemal w 
stu procentach finansowane 
są z budżetów samorządo-
wych, bo misją niemożliwą 
staje się zdobycie sponsora, 
który poświęci  pieniędze na 
młodych piłkarzy. 

Adam Cierpik

Walczyć na boisku
Z Jakubem Jagiełło, prezesem Pogoni Świerzawa rozmawia Marek Szpyra.

 - Pogoń Świerzawa od niedawna ma 
nowego „sternika” jak kieruje się 
takim klubem?

- Pełnię funkcję prezesa Pogoni  od lipca 
tego roku. Moją pasją jest piłka nożna. 
Działalność w klubie jest więc spełnieniem 
marzeń i motywacją do rozwijania swo-
ich sportowych zainteresowań. Początek 
w klubie był dla mnie bardzo pracowity. 
Musiałem się wiele nauczyć i szybko poza-
łatwiać wiele spraw aby przygotować klub 
do nowego sezonu. Jednak co mnie cieszy 
mogę liczyć na pomoc zarządu i zawodni-
ków więc co ułatwiło wiele spraw. Swoją 
funkcję pełnie społecznie poświęcając mój 
wolny czas na rzecz rozwijania Pogoni 
Świerzawa.  

-  Proszę przedstawić klub...

- W klubie trenuje grupa około stu piłkarzy - seniorów, 
juniorów i orlików. Drużyna seniorów, po spadku z 
okręgówki, rywalizuje w I grupie jeleniogórskiej A-
-klasy. Posiadamy również zespół juniorski, z sukce-
sami w lidze terenowej. Naszą największą nadzieją 
i przyszłością są dzieci z Orlika. Widzę ile radości 
sprawia dzieciom gra w piłkę nożną. W klubie dąży-
my więc to rozwoju umiejętności piłkarskich wśród 
najmłodszych oraz staramy się podtrzymywać ich mo-
tywację i miłość do futbolu. W klubie liczy się lokalny 
patriotyzm więc Pogoń składa się głównie z zawodni-
ków terenu gminy Świerzawa i okolicznych sołectw. 
Główne wsparcie otrzymujemy ze strony gminy Świe-
rzawa, który wspiera nas środkami z pozyskanej przez 
klub dotacji na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców. Naszym strategicznym partnerem jest  
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świerzawie, 
który użycza nam bazę sportową. Środki finansowe 
pozyskujemy również z innych źródeł. Każdy członek 
zarządu i  piłkarz  płaci składki. Pozyskujemy daro-
wizny od osób i lokalnych przedsiębiorców. Naszym 
głównym celem jest znalezienie strategicznego spon-
sora dla Pogoni, który kocha piłkę nożną i chciałby 
pomóc w rozwoju piłkarskich talentów w Świerzawie. 
Zapraszamy więc wszystkie osoby do współpracy i 
wspierania realizowanych przez nasz klub społecz-
nych projektów. Zorganizowaliśmy akcję „Wakacje z 
piłką”, której celem było zachęcenie dzieci do skorzy-
stania z bazy sportowej podczas wakacji. Akcja cie-
szyła się dużym powodzeniem wśród najmłodszych. 
Pozytywnym efektem było zachęcenie wielu dzieci do 
aktywności fizycznej w wolnym czasie zamiast spę-
dzania go przed komputerem czy telewizorem. Dzięki 
uzyskanemu wsparciu od osób dobrej woli wręczyli-

śmy dzieciom upominki. Prowadzimy również zbiór-
kę publiczną na rzecz zawodnika naszego klubu, który 
w tym roku uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Zbie-
ramy środki na jego leczenie i rehabilitację. Chcemy 
w ten sposób pomóc i przyczynić się do szybszego po-
wrotu zawodnika do zdrowia i na boisko. W planach 
mamy wiele innych ciekawych pomysłów. Na pewno 
nie zabraknie nam energii na ich realizację.

-  Kadra trenerska?

- Trenerami Pogoni  jest duet trenerki Daniel Czapiew-
ski-Czesław Kogut, stanowiący połączenie młodości i 
doświadczenia. Trenerzy prowadzą drużyny seniorów 
i juniorów.   Trenerem Orlików jest obecnie Pan Tade-
usz Urbanowicz, którego celem jest nauczenia dzieci 
podstaw gry w piłkę nożną. Praca z dziećmi i młodzie-
żą przynosi efekty w postaci wielu zwycięstw. Wie-
rzymy, że w przyszłości będą stanowili o sile drużyny 
seniorów.

-  Początek sezonu dla seniorów jest niezbyt uda-
ny...

- Faktycznie nie wystartowaliśmy dobrze w nowym 
sezonie. Wszyscy myśleliśmy, że po spadku z okrę-
gówki mamy na tyle duży potencjał, że w A-klasie bę-
dziemy w stanie spokojnie wygrywać kolejne mecze. 
Boiskowa rzeczywistość zweryfikowała nasze marze-
nia i szybko sprowadziła nas na ziemię. Najważniejsze 
mocno trenować  walczyć o każdy punkt w każdym 
meczu. Na pewno naszym zawodnikom nie można od-
mówić ambicji czy braku umiejętności. Przecież tak 
niedawno awansowali i utrzymali się w okręgówce. W 
rundzie jesiennej naszym celem jest zbieranie punk-
tów aby na wiosnę spokojnie się utrzymać i jeszcze 
lepiej przygotować się do kolejnego sezonu. W   me-
czach z Lechią Piechowice i Piastem Bolków mogli-
śmy spokojnie wygrać lub nawet wywalczyć punkt. 
Niestety przegraliśmy. Moim marzeniem jest to aby 
w 2016 awansować znów do okręgówki, ponieważ 
właśnie wtedy Pogoń będzie obchodziła swoje 70-le-
cie. Mamy ku temu doskonałą bazę sportową, stadion 
z nowoczesnymi szatniami, basem, Orlik. Naszym 
głównym kapitałem są ludzie tworzy klub i aktywie 
działający na rzecz jego rozwoju. Współpracując mo-
żemy osiągnąć w przyszłości wiele sukcesów.

Fot. (arch. klubu)

LOKALNIE
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Czym dla OZPN jest wy-
grana z Niemcami oraz 
o tym, co się zmieniło w 
polskim futbolu po Euro 
2012?   Z Dariuszem 
Stachurskim,  prezesem 
wałbrzyskiego OZPN 
i wiceprezesem DZPN 
rozmawia Łukasz Nowa-
kowski. 

- Czym się zajmuje OZPN?

- OZPN organizuje rozgrywki 
w byłym województwie wał-
brzyskim w kategoriach od or-
lika po okręgową ligę seniora. 

- Co się zmieniło po Euro 
2012? Jest większe zaintereso-
wanie ludzi w naszym regio-
nie piłką nożną ? 

- Wydaje mi się, że takiej rangi 
impreza zazwyczaj motywuje 
ludzi do działania. Na pewno ta 
impreza miała wpływ na więk-
szy nabór zawodników. Szcze-
gólnie tych bardzo młodych w 
kategoriach skrzat, orlik. 

- Przygotowując się do tego 
wywiadu dowiedziałem się, 
że jest problem z sędziami w 
naszym okręgu...

- Raczej problem jest polegają-
cy na tym, że mamy taką liczbę 
sędziów , która wystarcza do 
obsadzenia wszystkich spotkań 
jakie prowadzimy, ale zawsze 
gdyby było ich więcej to wtedy 
jest konkurencja a ta wpływa 
na podwyższenie jakości sę-
dziowania. 

- Jesteśmy teraz w przełomo-
wym momencie dla polskiej 
piłki. W jakim kierunku 

zmierzamy? Dołączymy do 
europejskiej czołówki czy 
nadal będziemy średniakiem 
i wynik z Niemcami uznamy 
jako przypadek?

- Ja myślę, że ten wynik to jest 
to, co ruszy i pchnie tą drużynę, 
bo takie impulsy są potrzebne. 
Wierzę na pewno, że  z tych  eli-
minacji do finałów mistrzostw 
Europy 2016 awansujemy i 
tutaj raczej nie będzie z tym 
problemu. Może to doprowa-
dzić do tego, że młodzież wzo-
rująca się na piłkarzach typu 
Messi, Ronaldo zmieni swo-
ich idoli na  Lewandowskiego, 
doświadczonego Milę oraz in-
nych zawodników tworzących 
tą reprezentację, bo przykro 
się patrzy jeżeli chłopak na po-
dwórku biega w koszulce z na-
pisem Messi lub Ronaldo. Kie-
dyś była taka moda na polskich 
piłkarzy. Wszyscy wiedzieli kto 
to jest Dziekanowski, Lubański 
Deyna. A dziś takich wzorców 
jest mało.

- Piłkarze z naszego woje-
wództwa wygrali Regions 
Cup i tutaj nasuwa się myśl 
czy ci zawodnicy mogą zrobić 
podobne kariery jak ci piłka-
rze z 2007, którzy wygrali pu-
char regionów?

- Jako reprezentanci Polski wy-
graliśmy te eliminacje, w przy-
szłym roku jest część finałowa. 
Myślę, że to solidny zespół, 
który może powtórzyć tam-
ten wynik.  Wtedy w drużynie 
grali tacy zawodnicy jak Arka-
diusz Piech, Janusz Gol, Fabian 
Pawela. To rzeczywiście była 
mocna ekipa.

-Dziękuję za rozmowę.
Fot. Łukasz Nowakowski

Jest motywacja
Gdyby na początku 
sierpnia 2014r. ktoś po-
wiedział, że październi-
kowe starcie Oleśnicy z 
Kondratowicami będzie 
jednym z hitów kolejki, 
zapewne większość po-
pukałaby się w głowę: 
„Co Ty gadasz? Spadko-
wicz z beniaminkiem? W 
październiku będzie ich 
dzieliła w tabeli przepaść 
nie do przeskoczenia!” 
A jednak Czarni zasko-
czyli naprawdę przyzwo-
itą dyspozycją i przed 
sobotnim spotkaniem 
do przewodzącej stawce 
Pogoni tracili zaledwie 6 
punktów.
Na boisku w Pasikurowicach 
(gdzie obecnie w roli gospo-
darza gra Oleśnica) jednak od 
pierwszych minut widoczna 
była olbrzymia różnica. Goście 
schowali się za podwójną gar-
dą, na połowie przeciwnika zo-
stawiając jedynie Lisowskiego 
oraz Kornagę, a osamotnieni 
napastnicy nie mogli za wiele 
ugrać przeciwko solidnie gra-

jącej i skoncentrowanej defen-
sywie rywala. Więcej do powie-
dzenia mieli za to ofensywni 
gracze Pogoni – kilka cieka-
wych akcji kombinacyjnych, 
trochę prób indywidualnych i 
chociaż goście mądrze się bro-
nili, to w kilku sytuacjach tylko 
szczęście lub brak koncentracji 
napastników gospodarzy rato-
wał przyjezdnych przed stratą 
gola. Co tu dużo mówić – przez 
pierwsze 45 minut gra toczyła 
się na połowie Czarnych i Ole-
śnica powinna spokojnie pro-
wadzić minimum 2:0... 
... ale nie prowadziła, a futbol 
to taka gra, w której niewyko-
rzystane akcje lubią się mścić. 
Tak też stało się w tym przy-
padku, gdy w 55. minucie go-
ście w bardzo prosty sposób 
przedostali się pod bramkę 
Pogoni, gdzie świetnie pora-
dził sobie Marcin Lisowski, 
wyprowadzając Czarnych na 
prowadzenie. Trzeba jednak 
przyznać, że nie wzięło się to 
z niczego – po przerwie repre-
zentanci Kondratowic atako-
wali już większą ilością piłka-
rzy, a przede wszystkim w ich 
grze dało się zauważyć więcej 
agresji i stanowczości i to przy-
nosiło efekty. Lider oczywiście 

nie odpuścił, próbował wyrów-
nać różnymi sposobami, i gdy 
już wydawało się, że pierwsza 
porażka Oleśnicy stanie się 
faktem, arbiter podyktował 
rzut karny za faul na Adrianie 
Miodku, a Karol Siódmiak za-
mienił go na bramkę, ustalając 
rezultat zawodów na 1:1.

GOLE: M. K. Siódmiak 87’ (k.) 
– M. Lisowski 55’
SKŁADY:
POGOŃ OLEŚNICA: K. Ro-
gala – T. Karga, M. Grygiel-
ski, M. Koselski, K. Korcik, K. 
Siódmiak, M. Sepetowski, Ł. 
Galik, P. Kubiak, P. Michalew-
ski, A. Miodek
S. Idziorek, M. Janeczek, D. 
Wach, K. Omjeljaniuk
CZARNI KONDRATOWICE: 
T. Pełk – M. Gaj, P. Kwiatkow-
ski, R. Dylewski, S. Kornaga, 
M. Lisowski, R. Rorat, K. Skal-
ski, A. Siuta, Ł. Wójcikiewicz, 
M. Żyłka
M. Bandura, A. Rak, K. Świe-
żowski
SĘDZIOWIE: M. Mazgaj, K. 
Stempin, D. Nowak
ŻÓŁTE KARTKI: A. Miodek – 
M. Lisowski, T. Pełk

Marcin Zwierzyński 
/Dolpilka.pl

Okręgówka: Podzielili punkty

Dolnośląski Związek 
Piłki Nożnej zachę-
ca do zapoznania się z 
propozycją turniejów 
międzynarodowych fir-
mowanych przez Euro-
-Sportring. 

Oprócz, organizowanego 
wspólnie przez nasz Zwią-
zek i klub MKS Parasol, 
lipcowego Wrocław Trophy, 
w katalogu Euro-Sportrin-
g’u na 2015 rok znalazło się 
ponad 80 turniejów orga-
nizowanych w 12 różnych 
krajach.

Do turniejów mogą się 
zgłaszać drużyny klubowe 
we wszystkich kategoriach 
wiekowych poczynając od 
orlików (rocznik 2006). W 
ofercie znajdują się również 
turnieje dla dziewcząt, or-

ganizowane m.in. w Niem-
czech, Danii czy Hiszpanii, a 
także turnieje dla seniorów 
np. w Amsterdamie czy w 
Pradze.  

Organizator zapewnia 
oprócz udziału w samych 
rozgrywkach, również za-
kwaterowanie i wyżywienie 
na miejscu rozgrywania 
zawodów. Można wybrać 
jedną z różnych opcji za-
kwaterowania, od noclegów 
w salach szkolnych na kari-
matach, przez akademiki i 
hostele, po hotele w różnych 
standardach. 

Informacje o wszystkich 
turniejach można znaleźć 
na stronie www.euro-spor-
tring.pl. Tam też można 
zamówić darmowy kata-
log turniejów z wysyłką do 
domu.

(dolzpn)

Na trzecim froncie w meczu 
na szczycie Lechia Dzierżo-
niów nie zdołała zdobyć na-
wet punktu z Mostkami. Ślęza 
niespodziewanie tylko zremi-
sowała z Bystrzycą.

Generalnie jednak w trzecioligo-
wej tabeli niewiele się zmieniło. 
Wprawdzie Port 2000 ma prze-
wagę nad resztą stawki, ale mamy 
nadzieję, że zarówno Lechia jak i 
Ślęza nie odpuszczą walki o drugo-
ligowe baraże...

Piast Karnin 0-0 MKS Oława

Ślęza Wrocław  1-1 KS Bystrzyca 
Kąty Wr.

Piast Żmigród 6-1 Bielawianka  

Karkonosze 
Jelenia Góra 3-2 UKP Zielona Góra

Foto-Higiena Gać 1-2 Zagłębie II Lubin

Lechia Dzierżo-
niów 1-3 Formacja Port 

2000 Mostki

Śląsk II Wrocław 5-1 Dąb Przybyszów

KP Brzeg Dolny 3-1 Polonia Trzebnica

Polonia-Stal 
Świdnica  1-1 Stilon Gorzów 

Wlkp.

(sz)

III liga: Piast 
i Śląsk gromią

Grajcie



 
10 SERIA AB

Jelenia Góra I

Czarni 
Przedwojów 4-3 Lechia Piechowice

Julia Szklarska 
Poręba 1-3   Chełmsko Śl.

KS Łomnica 7-0 Nysa Wolbromek

Orzeł Lubawka 3-2 Chojnik 

Pogoń Świerzawa 3-1 Bóbr Marciszów

Piast Bolków 2-3 Janowice Wlk

Olimpia II 
Kowary 1-0 Orzeł Wojcieszów

Jelenia Góra II

Błękitni 
Studniska Dln. 4-3 Orzeł Platerówka

Kwisa Świeradów 
Zdr. 3-2 Skalnik Rębiszów

LZS Radostów 3-2 Stella Lubomierz

Jaśnica Opolno 
Zdr. 4-3 Bazalt Sulików

Pogoń Markocice 9-0 Chmielanka 

Cosmos 
Radzimów 10-2 Sudety Giebułtów

Olsza Olszyna 
Lub. 9-0 Iskra Łagów 

 Jelenia Góra III

KS Stare 
Jaroszowice 3-2 LZS Łaziska

LZS Brzeźnik 0-1 Jędrzychowice

Tomaszów Bol. 5-1 Rybak Parowa

Sparta 
Zebrzydowa 5-0 LZS Zaręba

Chrobry 
Nowogrodziec 3-2 GKS Iwiny

KS Łąka 2-3 GKS Gromadka

Górnik Węgliniec 5-2 Majdan 
Bolesławice

Legnica I

Gwardia 
Białołęka 3-3 Zawisza Serby

Odra Chobienia 3-1 Radwanice

Victoria Siciny 5-1 LZS Buczyna

Korona Czernina 5-1 LZS Ostaszów

Zryw Kotla 9-1 Tęcza Kwielice

Dragon Jaczów 2-1 Pogoń Góra

Łagoszowia 5-2 Iskra Droglowice

Orzeł Czerna 2-3 Jerzmanowa

Legnica II

Górnik Lubin 2-1 Zryw Kłębanowice

Iskra 
Niedźwiedzice 2-3  Siedliska

Albatros 
Jaśkowice 0-3  Gromadzyń-Wie-

lowieś

Mewa Kunice 2-2 Czarni Dziewień

Odra Ścinawa 4-0 Błękitni 
Koskowice

Szklary Dln 3-2 Unia Miłoradzice

Sparta 
Parszowice 2-1 Sparta Rudna

 Legnica III

Olimpia 
Olszanica 4-2 Wilki Różana

Orlik Okmiany 2-5 Nysa Wiadrów

Orzeł Zagrodno 4-0 Fenix Pielgrzymka

Przyszłość 
Prusice 0-2 Bazalt Piotrowice

Wilkowianka 3-1  Nowy Kościół

Błękitni Kościelec 1-1 Park Targoszyn

Rataj Paszowice 1-7 Sokół Krzywa 

Rodło Granowice 3-2 Skora Jadwisin

 Wałbrzych I

Nysa Kłaczyna 0-9 Grom Witków

Granit Roztoka 2-1  Dziećmorowice

Unia Jaroszów 7-0 Zieloni Mrowiny

LKS Wiśniowa 1-4 Cukrownik

Szczawno Zdr 6-1 Czarni Wałbrzych

Joker Jaczków 4-0 Włókniarz 
Głuszyca

Biały Orzeł 4-0 Wenus Nowice

KS Walim 9-1 Gwarek 
Wałbrzych

 Wałbrzych II

Czarni Sieniawka 1-0 Sparta Ziębice

Boxmet 
Piskorzów 1-2 Niemczanka 

Zieloni 
Łagiewniki 2-3 Pogoń Pieszyce

Victoria Tuszyn 4-3 Rawa Boleścin

Henrykowianka 4-2 Wieża Rudnica

Skałki Stolec 5-1 Koliber Uciechów

Tarnovia Tarnów 2-2 Delta Słupice

Płomień 
Makowice 2-2 Ciepłowody

 Wałbrzych III

Zamek Gorzanów 2-3 Stronie Śl.

Sudety 
Międzylesie 0-2 Duszniki Zdr.

Szalejów Dln 2-1 Hutnik Szczytna

Tęcza Ścinawka 
Dln 3-4 Polonia 

Ząbkowice Śl.

MLKS Radków 1-1 Łomniczanka 

Orlęta 
Krosnowice 9-3 Czarni Braszowice

Polanica Zdrój 0-2  Bystrzyca Kł.

Śnieżnik 
Domaszków 1-1 Inter Ożary

 Wrocław I

Parasol Wrocław 1-1 Kometa Krzelów

 Szczepanów 0-5 Jakubkowice

UKS Domanice 3-1 LZS Osiek

Odra Stary Dwór 1-1 MKP Wołów

Mechanik 
Brzezina 1-5  Kostomłoty

Jerzmanowo 5-3 Odra Lubiąż

Sokół Smolec 2-1 Odra Malczyce

Wrocław II

Błysk Kuźni-
czysko 1-3 Bumerang 

Barycz Sułów 0-3 Burza 
Godzieszowa

Widawa Kiełczów 2-1 Pasikurowice

KS II Łozina 1-8 Orzeł Prusice

Zorza Pęgów 2-1 Orla Korzeńsko

Sparta Skarszyn 1-1 Victoria Zawonia

Wrocław III

 Minkowice Oł. 4-1 Lotos Gaj Oławski

Dąb Dobroszyce 1-0 Foto-Higiena II

Rzemieślnik 
Oława 4-2 Grom Szczodrów

Energetyk 
Siechnice 2-2 Pogoń Syców

LZS Zbytowa 1-5 Polonia Miłoszyce

Zenit Międzybórz 2-4 LZS Solniki Małe

Wrocław IV

BKS Borów 2-1 Kuropatnik

Czarni Sobocisko 0-3 Kolektyw 
Radwanice

Zachód Sobótka 1-0 KS Żórawina

WKS Wierzbice 1-2 LKS Brożec

Galakticos Solna 0-4 Jordanów Śl.

Rapid Domaniów 5-0 Przeworno

Polonia Wrocław 3-3 Olimpia Podgaj

Jelenia Góra I

Amfibolit 
Leszczyniec 0-3 Olimpia II 

K. Góra

Dragon Miszko-
wice 4-2 Gnejs Ogorzelec

Uran Okrzeszyn 2-3 Spójnia Sady

Victoria Czadrów 3-2 LZS Janiszów

Orły Lipienica 5-0 Husaria Grzędy

Dolomit 
Pisarzowice 9-0 Bóbr Opawa

Lesk Sędzisław 2-1 Olimpia II 
Krzeszów

 Jelenia Góra II

Pub Gol II 1-2 KS Maciejowa

Czarni 
Strzyżowiec 6-4 Halniak Miłków

Potok Karpniki 1-0 Bobry Wojanów

Orzeł 
Mysłakowice 5-1  Jeżów Sud./

Czernica

Mitex Podgórzyn 2-2 Hottur Borowice

  Jelenia Góra III

LZS Niwnice 4-3 LZS Sobota

Woskar 
Wojcieszyce 1-0 Kwisa 

Mroczkowice

Fatma Pobiedna 9-1 Bazalt Wojciechów

LZS Kościelnik 2-1 LZS Kotliska

Pogoń Wleń 3-0 KS Pławna

  Jelenia Góra IV

LZS Nowa 4-2 Orzeł Gościszów

KS Trzebień 1-6 LKS Mierzwin

Znicz Kruszyn 7-4 KS Włodzice

Kraśnik Dolny 8-4 Kolonia 
Bolesławiec

LKS Dobra 0-0 Bóbr Dąbrowa B.

TS Parzyce 5-1 Roan Tomisław

LKS Ocice 4-0 Jawa Otok

  Jelenia Góra V

Granica Miło-
szów 2-1   Żarki Średnie

Granit Gierałtów 4-0 LZS Pisarzowice

 Porajów-Kopa-
czów 5-1  Czerwona Woda 

Henryków 0-4 Przyszłość 
Dłużyna

  Legnica I

Zamet II  1-3 Kalina Sobin

Victoria Parchów 5-3 Kłos Moskorzyn

Unia Szklary 
Górne 3-4 Hajduk Kłobuczyn

Odra Grodziec 
M. 3-0 LZS Koźlice

Perła Potoczek 3-2  Nowa Wieś Lub.

  Legnica II

Błysk Studzionki 3-3  Luboszyce

 Żelazny Most 0-11 LZS Komorniki 

Victoria Tymowa 4-3 Skarpa Orsk

Sokół Niechlów 2-0 Orla II  

LZS Retków 1-1 Płomień Nieszczy

  Legnica III

Premium 
Budziwojów 1-11 Czarni Miłkowice

Burza Gołaczów 2-1 Czarni II Rokitki

Radziechowianka  5-1 LZS Biała  

Orzeł Wojcieszyn 7-1 LZS Czaple

Płomień Michów 4-2  Nowa Wieś Gr.

   Legnica IV

Czarni Golanka 
Dln 3-4 Fortuna Obora

Victoria 
Rzeszotary 1-10 Huzar Raszówka

Transportowiec  2-3 Ikar 
Miłogostowice

Platan Siedlce 4-2 Iskra II  

Victoria 
Niemstów 1-2 Kaczawa II  

Krokus 
Kwiatkowice 1-2 Korona Kawice

 Legnica V

Polonia 
Ernestynów 8-1 Wilkowianka II 

Gryf Olimpia  3-1  Jerzmanice Zdr 

Tatra Krzeniów 3-3 Lechia Rokitnica

Sokół Sokołowiec 2-3 Nysa/Błękitni II  

LZS Lipa 6-3 Górnik II  

Lubiatowianka 3-0 Platan Sichów

 Legnica VI

Chełmiec 
Piotrowice 2-4 Budziszów Wlk

Polgeo Lusina 2-0 Cicha Woda 
Tyniec

Zjednoczeni 
Snowidza 7-0 KS Jarosław

Polder-a 
Damianowo 4-3 Orzeł Konary

Orzeł 
Pichorowice 1-2 Orzeł 

Mikołajowice

Świdnica I

Błyskawica Kalno 2-1 Grom Panków

Zryw Łażany 2-0 LKS Piotrowice Ś.

Tęcza Bolesławice 2-3 Błękitni Słotwina

Wierzbianka 8-3 Sokół Kostrza

Herbapol 
Stanowice 7-2 Darbor 

Bolesławice

Płomień 
Dobromierz 1-1 Marcinowice

Orzeł Witoszów 1-4  Gościsław

Kłos Lutomia 2-0 Zjednoczeni II Ż.

Świdnica II

Zgoda 
Grodziszcze 1-1 LKS Gilów

Bystrzyca Górna 
II 5-1 Płomień Sokolniki

Sparta Oleszna 3-0 Błękitni Książnica

Gryf Burkatów 1-12 Orzeł Piława 
Dolna

Orzeł 
Przerzeczyn Z. 0-2 Klubokawiarnia 

Ślężanka Tąpadła 7-0 Dąb Mościsko

Błękitni Owiesno 2-2 LKS Dobrocin

Wałbrzych

Podgórze 
Wałbrzych 0-7 Victoria II 

Górnik 
Boguszów-Gorce 3-0 Unia Bogaczowice

Iskra Witków 
Śląski 8-2 Zagłębie 

Wałbrzych

Grodno Zagórze 
Śląskie 4-6 Płomyk Borówno

Wrocław I

Victoria 
Orzeszków 2-0 Odra Uraz

Powidzko 1-3 Olimpia Godzięcin

Strupina 2-4 Orkan Borzęcin

Ruch Warzęgowo 5-2 Orkan Mojęcice

Rosa 
Rościsławice 2-2 Lech Barkowo

Promotor Pełczyn 1-4 Pogoń Wińsko

Wrocław II

Błyskawica 
Szewce 3-4 Tomtex Wrocław

Grom Ligota 
Piękna 0-0 Kometa Kryniczno

Silesia Szymanów 1-2 Krzyżanowice 

Sparta 
Wszemirów 3-5 Malinka Malin

Sparta Będkowo 2-6 Płomień Wisznia 
M.

Głuchów Górny 3-0 Start Strzeszów

Wrocław III

Porcelana 
Ciechów 5-1 Błyskawica 

Lenartowice

Błękitni 
Chwalimierz 5-3 Burza Wilczków

Czarni Białków 10-2 Cosmos Juszczyn

Polonia II 4-0 Tęcza Pisarzowice

Zryw Chełm 3-4 Odra Słup

Wulkan 
Ogrodnica 4-5 Orzeł Bukówek

Pogoń Miękinia 1-2 Pogoń Jastrzębce

 Wrocław IV

 Zachowice 2-1 Piast Lutynia

KP Wichrów 3-0 ULKS Piotrowice 

GLKS Mietków 2-1 White Bat 
Czerńczyce

Dromex Piersno 2-8 Ambrozja 
Bogdaszowice

Wrocław V

Błękitni 
Gniechowice 2-1 GKS II 

Kobierzyce

Sparta Wrocław 9-3 Muchobór 
Wrocław

Polonia Jaksonów 2-2 Olimpia Żerniki 
Wr.

Polonia Bielany 
Wr. 1-4 Orzeł Pustków 

Wilcz.

Wrocław VI

Czarni II 0-7 Korona Pęcz

Zryw Chociwel 2-5 KS Karszów

FC Pęcz 3-0 Kwarcyt Jegłowa

Ślęza Księginice 
Wlk 1-5 KP Ludów Śląski

Starter Gęsiniec 7-2 Victoria Sarby

Pogoń Kowalów 3-6 Orzeł Biały K.

Wrocław VII

Polonia Godzi-
kowice 0-5 Zalesie Wójcice

Orzeł Marszo-
wice 5-2 Start Stanowice

Logan Witowice 3-1 Zorza Niemil

Szaluna Zębice 4-1 Świteź Wiązów

Dolomit 
Chwałowice 0-5 Błękitni Siedlce

Burza Bystrzyca 8-1 KP 86 Borek St.

 Wrocław VIII

KP 99 Śliwice 2-2 FC Wrocław 
Academy 

Tęcza Raków 1-4 KS Brochów 

Tęcza Brzezia 
Łąka 2-3 KS Byków

Czarni 
Chrząstawa 3-3 Wratislavia II 

Skra Wojnowice 1-0 Mokry Dwór

Piast Nadolice 4-0 Orzeł Święta Kat.

Wrocław IX

Borowianka 
Borowa 3-9 KS Dobroszów

Olimpia Oleśnica 5-2 Grom 
Siekierowice

Poniatowice 2-5 LZS Bystre

Widawa 
Stradomia 2-2 WKS Lipka

Sokół Sokołowice 5-2 WKS Miłowice

Piast Dobrzeń 4-0 Perła Węgrów

Wrocław X

Polonia 
Grabowno Wlk 12-0 Grabówka

Sokół Ujeździec 
Wlk 3-0 Pogoń Cieszków

Łazy Wlk 4-1 Komorów

Olimpia 
Bukowinka 1-4 Lotnik 

Twardogóra

Płomień Krośnice 3-1 Promień Brzyków

Orzeł Biedaszków 
Wlk 3-2  Kaszyce Wlk

                                                         (sz)     

B Klasa

Klasa A
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Można się rozpisywać na temat prze-
biegu meczy z udziałem drużyn ze 
szczytu tabeli, można przytaczać róż-
nego rodzaju szczegóły... ale tak na-
prawdę nie ma takiej potrzeby, bo nic 
specjalnego się nie wydarzyło... no, 
może prócz pogromu 0:9, jakiego re-
zerwy Legnicy dokonały na beniamin-
ku ze Zgorzelca. 
Takie wyniki nie są wielkim zaskoczeniem w 
A Klasie, ale w IV Lidze należą do rzadkości – 
ostatnio takim rozmiarem zwycięstwa w IV lidze 
dolnośląskiej popisali się... również gracze Mie-
dzi II, niszcząc 18. listopada 2013 roku Łużyce 
Lubań 11:2.  25. października dla lidera aż 5 goli 
zdobył Adam Wasilewski, mający na koncie już 
17 goli, a ogólnie rezerwiści legitymują się liczbą 
62 bramek strzelonych po niecałej połowie se-
zonu. Dla porównania – na koniec poprzedniej 
edycji rozgrywek najskuteczniejszy Brzeg Dolny 
miał na koncie 66 trafień...

Również Polkowice nie zawiodły w sobotnie 
popołudnie, kolejne dwa trafienia do swojego 
dorobku dorzucił najskuteczniejszy strzelec wi-
celidera, Krzysztof Drzazga, a KS bez problemów 

wygrał 5:2 ze Starym Śleszowem. Na najniższe 
miejsce podium wskoczył natomiast Orkan, 
który 26. października wygrał pierwszy raz od 
24. września 2014 roku. Tym razem reprezen-
tanci Szczedrzykowic mierzyli się przed własną 
publicznością z Bogatynią, a jedyną bramkę w 
meczu zdobył w 38. minucie Śliwiński, wykorzy-
stując błąd bramkarza gości.

Zawiodła natomiast ekipa z Kowar, która w so-
botnie popołudnie stanęła do walki z ostatnią 
w tabeli Chojnowianką. Olimpia w 12. minucie 
prowadziła 1:0 (po golu Patryka Murawskiego) i 
wydawało się, że spotkanie to układa się zgodnie 
z planem. W drugiej połowie jednak do głosu 
doszli goście, w 55. minucie do wyrównania do-
prowadził Ziembowicz, a już w doliczonym cza-
sie gry w zamieszaniu pod bramką Olimpii naj-
lepiej odnalazł się Korniłowicz, ustalając rezultat 
zawodów na 1:2. Tym oto sposobem naprawdę 
spora niespodzianka stała się faktem, a jej roz-
miar powiększa fakt, że po czerwonych kartkach 
dla Ziembowicza oraz Jędrusiaka, reprezentanci 
Chojnowa kończyli mecz w dziewięciu...

PO STAREMU

Przed tygodniem piłkarze Kobierzyc odnieśli 

pierwsze zwycięstwo w sezonie, ale bardzo szyb-
ko zostali sprowadzeni na ziemię przez graczy z 
Bolesławca. Ohaghwu, Dudka, Kapusz, Wojcie-
chowski... i w 75. minucie na tablicy wyników 
wyświetlało się 5:0 dla BKSu, a spadkowicz od-
powiedział jedynie trafieniem Tatki w końcówce 
zawodów. Pocieszeniem dla GKSu może być fakt 
porażki Bierutowa z Wielką Lipą 0:2 (gole Ciołka 
oraz Szmajdy), więc bezpieczny teren nie oddalił 
się ani o krok.

Ważne trzy oczka zgarnęli też piłkarze z Ząbko-
wic Śląskich, którzy w roli zwycięzców kończyli 
mecz po raz pierwszy od 27. września. W sobotę 
gole Saulo, Olejarnika oraz Majewskiego wystar-
czyły do bezproblemowego rozprawienia się 0:3 
z Mirskiem, zepchnięciem tym samym rywala na 
ostatnie miejsce w tabeli i odskoczeniu od strefy 
spadkowej na ć sześć kroków.

Również Żarów oraz Strzegom są w dość bez-
piecznej odległości od ciemniejszej części stawki. 
26. października oba zespoły spotkały się na jed-
nym boisku i lepiej w mecz weszli gracze benia-
minka, którzy w 20. minucie objęli prowadzenie. 
Kwadrans później jednak zawodnik Zjednoczo-
nych musiał opuścić boisko z powodu czerwonej 
kartki, co skłoniło piłkarzy AKSu do odważniej-

szych ataków. Przyniosły one pożądany efekt w 
75. minucie, gdy bramkarza Żarowa pokonał 
Mateusz Werner i jednocześnie ustalił wynik za-
wodów na 1:1.

PODSUMOWUJĄC...

... 12. kolejkę IV Ligi dolnośląskiej zapamięta-
my głównie ze względu na pierwsze zwycięstwo 
w obecnym sezonie reprezentantów Chojnowa 
oraz pogrom, jakiego dokonał lider z Legnicy. 
Poza tym trudno mówić o większych niespo-
dziankach... ale za to jest na co czekać, bo już w 
nadchodzący weekend Miedź II przed własną 
publicznością podejmie KS Polkowice...

W trakcie 12. kolejki kibice oglądali na boiskach 
IV Ligi dolnośląskiej 33 gole, co daje średnią 4,1 
trafienia na mecz. Więcej razy (20) bramkarzy 
pokonywali goście, którzy również częściej cie-
szyli się ze zwycięstwa (cztery razy). Tylko raz 
rywale podzielili się punktami, a trzykrotnie wy-
grywali gospodarze.

Marcin Zwierzyński (dolpilka.pl)

IV LIGA: POGROM, NIESPODZIANKA...

IV Liga

OLIMPIA KOWARY - CHOJNOWIANKA  1 - 2

BOBRZANIE BOLESŁAWIEC - GKS KOBIE-
RZYCE 5 - 1

ZJEDNOCZENI ŻARÓW – AKS Strzegom 1 - 1

WŁÓKNIARZ MIRSK -   ORZEŁ Ząbkowice Śl. 0 - 3

WIDAWA BIERUTÓW - SOKÓŁ WIELKA LIPA 0 - 2

NYSA ZGORZELEC - MIEDŹ LEGNICA 0 - 9

KS POLKOWICE - STARY ŚLESZÓW 5 - 2

Orkan   - GRANICA BOGATYNIA 1 - 0

Klasa Okręgowa

Wrocław

POLONIA JASZOWICE - ORZEŁ SADKÓW 1 - 3

POGOŃ OLEŚNICA - CZARNI KONDRATOWICE 1 - 1

PIAST ŻERNIKI  - BURZA-DOMBUD  3 - 1

WRATISLAVIA - MIRKÓW DŁUGOŁĘKA 2 - 2

STRZELINIANKA  - ORZEŁ PAWŁOWICE  2 - 3

POLONIA ŚRODA ŚL.- ZJEDNOCZENI ŁOWĘ-
CICE 3 - 1

FALKO RZEPLIN - DOLPASZ SKOKOWA 6 - 0

BÓR OBORNIKI ŚL. - SOKÓŁ MARCINKOWICE 0 - 1

KS ŁOZINA - WIWA GOSZCZ 3 - 3

 Liga Dolnośląska Juniorów

AMATORSKI KS Strzegom - MKS POLAR 7 - 0

SZKÓŁKA SZCZYT Boguszów-Gorce - KS PO-
LKOWICE sp. z o.o. 2 - 3

KGHM ZAGŁĘBIE II LUBIN - I TS ŚLĘZA 
WROCŁAW 2 - 2

WKS "ŚLĄSK" WROCŁAW - POLONIA-STAL 
ŚWIDNICA 1 - 2

MIEDŹ LEGNICA - MKS OŁAWA 7 - 0

GÓRNIK PWSZ Wałbrzych - BOBRZANIE BOLE-
SŁAWIEC 0 - 2

FC WROCŁAW ACADEMY - PARASOL WRO-
CŁAW 2 - 0

LECHIA DZIERŻONIÓW - CHROBRY GŁOGÓW 
S.A. 4 - 0

LDJuniorów Młodszych

KARKONOSZE JELENIA GÓRA - ŚLĄSK WRO-
CŁAW SA 5 - 2

ORZEŁ Ząbkowice Śląskie - KONFEKS LEGNICA 2 - 1

KGHM ZAGŁĘBIE II LUBIN - I TS ŚLĘZA II 
WROCŁAW 2 - 0

WKS ŚLĄSK II WROCŁAW - POLONIA-STAL 
ŚWIDNICA 4 - 1

MIEDŹ II LEGNICA - MKS II OŁAWA 2 - 0

GÓRNIK PWSZ II Wałbrzych - BOBRZANIE 
BOLESŁAWIEC 5 - 0

FC WROCŁAW II ACADEMY - PARASOL II 
WROCŁAW 4 - 0

LECHIA II DZIERŻONIÓW - CHROBRY II 
GŁOGÓW S.A. 2 - 1

Liga Okręgowa Juniorów

BARYCZ MILICZ - FORZA WROCŁAW 12 - 2

CZARNI JELCZ LASKOWICE - GKS KOBIE-
RZYCE 1 - 3

ORZEŁ PAWŁOWICE W-W - KS ŁOZINA 1 - 1

UKS LIDER BORÓW - LOTNIK TWARDOGÓRA 3 - 2

TAX - POL POLONIA BIELANY WR. - WIWA 
GOSZCZ 1 - 4

ŚLĘŻA SOBÓTKA - PIAST ŻMIGRÓD 3 - 2

STRZELINIANKA   - POGOŃ OLEŚNICA 0 - 4

POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA - POGOŃ SYCÓW 5 - 0

Liga Terenowa JS grupa 1

FOTO HIGIENA BŁYSKAWICA GAĆ - WIDAWA 
KIEŁCZÓW 5 - 1

BRZEG DOLNY - I TS ŚLĘZA WROCŁAW 2 - 2

PLON GĄDKOWICE - POLONIA WROCŁAW 6 - 1

ORZEŁ PRUSICE - WKS "ŚLĄSK" WROCŁAW 0 - 1

DOLPASZ SKOKOWA - MKS POLAR 2 - 1

MKP WOŁÓW - BŁĘKITNI JERZMANOWO 0 - 2

Liga Terenowa JS grupa 2

RAPID DOMANIÓW - STARY ŚLESZÓW 0 - 1

POLONIA JASZOWICE - TĘCZA BRZEZIA ŁĄKA 10 - 0

NEFRYT JORDANÓW ŚLĄSKI - WIDAWA 
BIERUTÓW 4 - 1

Okręgowa Juniorów Młodszych

APN GM. OŁAWA - FC WROCŁAW ACADEMY 1 - 4

BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE - STRZELINIANKA 
STRZELIN 2 - 3

KOLEKTYW RADWANICE - PARASOL WRO-
CŁAW 4 - 4

SKS GŁUCHÓW GÓRNY - POGOŃ OLEŚNICA 0 - 10

Skra Wojnowice - POGOŃ SYCÓW 1 - 4

Terenowa JM grupa 1

ZORZA PĘGÓW - DĄB DOBROSZYCE 0 - 6

WKS "ŚLĄSK" WROCŁAW I - ISKRA PASIKU-
ROWICE 5 - 1

Pogoń CIESZKÓW - KOMETA KRZELÓW 0 - 0

PIAST LUTYNIA - ODRA MALCZYCE 5 - 0

TJM grupa 2

ZBYTOWA - FORZA WROCŁAW
2014-
10-25 
13:00

WIDAWA BIERUTÓW - GLKS MIETKÓW
2014-
10-25 
13:00

Dolnośląska Liga Trampkarzy gr.I

WKS "ŚLĄSK" WROCŁAW - I TS ŚLĘZA WRO-
CŁAW 1 - 2

FC WROCŁAW ACADEMY - ŚLĄSK I WROCŁAW 
S.A. 0 - 2

SILESIA WROCŁAW- GAJ - AP OLEŚNICA 2 - 1

PARASOL WROCŁAW - ZAGŁĘBIE LUBIN I 0 - 6

MKP WOŁÓW - MKS OŁAWA 4 - 1

LECHIA DZIERŻONIÓW - SKP BIELAWIANKA 
BIELAWA 8 - 0

Dolnośląska Liga Trampkarzy  gr.II

COMT 2012 BOLESŁAWIEC - UKS LECHIA 
DZIERŻONIÓW 0 - 6

OLIMPIA KAMIENNA GÓRA - ŚLĄSK II WRO-
CŁAW S.A. 0 - 6

KUŹNIA JAWOR - POLONIA-STAL ŚWIDNICA 3 - 1

NYSA KŁODZKO - KS POLKOWICE sp. z o.o. 2 - 1

VICTORIA ŚWIEBODZICE - KARKONOSZE 
JELENIA GÓRA 5 - 0

BOBRZANIE BOLESŁAWIEC - KGHM ZAGŁĘ-
BIE LUBIN II 2 - 1

MIEDŹ LEGNICA II - GÓRNIK Wałbrzych 4 - 2

KS ORZEŁ Ząbkowice Śląskie - CHROBRY GŁO-
GÓW S.A. 11 - 0

Dolnośląska Liga Młodzików gr.I

WKS "ŚLĄSK" WROCŁAW - I TS ŚLĘZA WRO-
CŁAW 9 - 0

FC WROCŁAW ACADEMY - WKS "ŚLĄSK" SA I 0 - 8

SILESIA WROCŁAW- GAJ - AP OLEŚNICA 6 - 0

PARASOL WROCŁAW - KGHM ZAGŁĘBIE 
LUBIN I 1 - 4

POLONIA-STAL ŚWIDNICA II - MKS OŁAWA 1 - 0

UKS LECHIA DZIERŻONIÓW - UKS BIELA-
WIANKA BIELAWA 2 - 2

Dolnośląska Liga Młodzików gr.II

COMT 2012 BOLESŁAWIEC - LTS LEŚNA 3 - 1

OLIMPIA KAMIENNA GÓRA - WKS "ŚLĄSK" 
SA II 1 - 4

JAVORIA - POLONIA-STAL ŚWIDNICA 3 - 2

NYSA KŁODZKO - KS POLKOWICE sp. z o.o. 3 - 1

VICTORIA ŚWIEBODZICE - KARKONOSZE 
JELENIA GÓRA 2 - 4

BOBRZANIE BOLESŁAWIEC - KGHM ZAGŁĘ-
BIE LUBIN II 2 - 3

MIEDŹ LEGNICA II - GÓRNIK PWSZ Wałbrzych 0 - 11

Trampkarz „OLT”

POGOŃ SYCÓW - FAT OŁAWA 3 - 1

WKS "ŚLĄSK" WROCŁAW - UKS LIDER 
BORÓW 6 - 2

FC WROCŁAW ACADEMY - POLONIA TRZEB-
NICA 3 - 1

PARASOL WROCŁAW - KOLEKTYW RADWA-
NICE 2 - 1

Młodzik „OLM gr.I” Grupa I

SILESIA STRZELIN - KS ŻÓRAWINA 4 - 4

KOLEKTYW RADWANICE - UKS TRIK SOŁTY-
SOWI CE 5 - 3

MKS POLAR - PARASOL WROCŁAW 2 - 5

DWÓJKA JELCZ -LASKOWICE - FC WROCŁAW 
ACADEMY 3 - 4

STRZELINIANKA STRZELIN - WKS "ŚLĄSK" 
WROCŁAW 0 - 4

Młodzik „OLM gr.II” Grupa II

POGOŃ SYCÓW - TĘCZA BRZEZIA ŁĄKA 4 - 1

POLONIA TRZEBNICA - ISKRA PASIKUROWICE 2 - 3

 

Trampkarz Grupa II

POLONIA JASZOWICE - BYSTRZYCA KĄTY 
WR. 1 - 1

POGOŃ MIĘKINIA - AMBROZJA BOGDASZO-
WICE 11 – 2

(sz)
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Wychodzimy z lasu!!!
Pewne chińskie przysłowie mówi, że „aby zobaczyć las trzeba z niego wyjść”. Inni mówią o obiektywnym spojrzeniu z zewnątrz lub 
łapaniu dystansu. Dotyczyć to może wielu dziedzin naszej aktywności zawodowej i prywatnej. Wymaga jednak pewnej dozy pokory 
i otwartości na zmianę. Nigdy przecież nie wiadomo co takiego zobaczymy. Wydawałoby się, że organizacje pozarządowe na co dzień 
pracujące z młodymi ludźmi potrafią być elastyczne i chętnie sięgają po to, co nowe. Ale czy aby na pewno?

Myślenie o zmianie często wią-
że się z pewnym niepokojem. 
Nic dziwnego. To naturalne, że 
boimy się tego, co nieznane. 
Zwłaszcza jeśli zarządzamy 
większą strukturą i ponosimy 
odpowiedzialność nie tylko 
za siebie, ale naszych współ-
pracowników czy beneficjen-
tów. Można powiedzieć, że im 
większy zakres odpowiedzial-
ności tym większy strach przed 
zmianą. Nie może on jednak 
być usprawiedliwieniem dla 
braku podejmowanych działań 
w kierunku rozwoju. Stabiliza-
cja dla organizacji może być 
zabójcza. Rozmawiając z ludź-
mi z sektora pozarządowego 
często spotykam się ze stwier-
dzeniami „jest dobrze tak, jak 
jest, nie chcemy nic zmieniać”. 
I wcale nie namawiam w takim 
wypadku do żadnych zmian. 
Ale warto czasem chociaż 
spojrzeć na siebie z zewnątrz. 
W codziennym biegu łatwo 
stracić z oczu to, co dla nas 
ważne, łatwo osiąść na laurach. 

Brak wiedzy

Najbardziej dziwi mnie, że po-
mimo rozbudowanej sieci in-
formacji i doradztwa w naszym 
regionie wciąż są organizacje, 
które nie wiedzą nawet, że na 
realizację swoich działań mogą 
starać się o środki publiczne, 
 

 że mogą współpracować z biz-
nesem, że mogą skorzystać z 
szeregu ofert, również bezpłat-
nych: szkoleniowych, usługo-
wych etc. Problem jednak nie 
tkwi, moim zdaniem, jedynie 
w braku dostępu do informacji, 
ale leży nieco głębiej, w obsza-
rze decyzji o profesjonalizacji 
organizacji. Nie wszystkie or-
ganizacje czują potrzebę roz-

woju.

Myślmy!

 Tym, które tą często niełatwą 
decyzję mają już za sobą, za-
nim zrobią krok do przodu, 
polecam poświęcić chwilę 
na zastanowienie się w jakim 
miejscu jesteśmy teraz i w ja-
kim kierunku chcemy podą-
żać? Na jakim etapie rozwoju 
znajduje się nasza organiza-
cja? Kim są ludzie, którzy ją 
tworzą, a kim Ci, którzy z jej 
działań korzystają? Kto nam 
sprzyja, a kto jest naszą konku-
rencją? Co udało nam się osią-
gnąć? Co jest naszym zasobem 
i mocną stroną? Wszystkie te 
pytania zmierzają do ustalenia 
tego „jak jest?”. Bo dopiero 
wtedy można zadać sobie py-
tanie „jak chcemy aby było?” 
i „jak możemy do tego dojść?” 
czyli postawienia pierwszego 
kroku w kierunku zmiany i 

rozwoju. 

Pomogą

 Na wszystkie te pytania mo-
żemy oczywiście odpowie-
dzieć sobie sami, zrobić „burzę 
mózgów” w zespole, spytać 
naszych beneficjentów… Ale 
możemy też skorzystać ze 
wsparcia doradcy, który zna 
specyfikę funkcjonowania ta-
kich organizacji jak nasza. Na 
Dolnym Śląsku działa roz-
budowana sieć doradztwa i 
wsparcia dla organizacji poza-
rządowych. Specyficzną ofertę 
posiada Dolnośląska Rada ds. 
Młodzieży, federacja organi-
zacji pracujących z młodzieżą 
na Dolnym Śląsku. W ramach 
Mobilnego Biura Doradcze-
go organizacje pozarządowe, 
które kierują swoje działania 
do młodych mogą otrzymać 
bezpłatne doradztwo specjali-
styczne z „dojazdem do orga-
nizacji”. O szczegółach tego 
pomysłu można przeczytać na 
stronie Rady www.drm.org.pl.

Dynamicznie

Co takiego specyficznego jest 
w organizacjach pracujących 
z młodzieżą i dlaczego to one 
szczególnie powinny być za-
interesowane profesjonalnym 
doradztwem? Głównie ze 
względu na dynamikę i sposób 
funkcjonowania młodzieży. 
Nikomu, kto choć raz przy-
najmniej realizował projekt 
nie trzeba tłumaczyć, że bez 
odbiorców nasze działania nie 
mają najmniejszego sensu. A 
młodzi są szczególnie wybred-
ni. To grupa wiekowa, która 
potrzebuje zmian i świeżości, 
od razu wyczuje co jest atrak-
cyjne, a co nie. Tutaj nie da się 
„ściemniać”. Warto więc raz na 
jakiś czas zrobić rewizję tego, 

co proponujemy młodym.
Oczywiście strategia opar-
ta „na przetrwaniu” może się 
sprawdzić. Stabilizacja też ma 
swoje plusy. Ale dlaczego choć 
na chwilę nie „wyjść z lasu”? 

Przecież zawsze można do 
niego wrócić. Tyle, że już ze 
świadomością jak wygląda on 

z zewnątrz. 

Kinga Ekert
Fot. Tomasz Niziołek

Autorka jest wiceprezesem In-
stytutu Edukacji Społecznej. 
Coach, trener, manager. Stu-
diowała pedagogikę, szkoliła 
się w zakresie socjoterapii, 
rozwoju osobistego i pracy 
z grupą. Prowadzi treningi i 
warsztaty umiejętności inter-
personalnych oraz coaching 
indywidualny.  Zarządza pro-
jektami zmiany społecznej, 
koordynuje prace Biura Dol-
nośląskiej Rady ds. Młodzieży.  
Specjalizuje się w tworzeniu 
dobrych warunków rozwoju 

dla młodych ludzi

TRZECI SEKTOR

 Piłkarska reprezenta-
cja Polski bezdomnych, 
a wśród nich wrocławia-
nie Rafał Derkaczewski 
(kapitan zespołu) i Dawid 
Przybylski zdobyła w chi-
lijskim Santiago brązowy 
medal mistrzostw świata. 

 W decydującym meczu biało 
- czerwoni pokonali Brazylię. 
Najpierw w ostatnich sekun-
dach meczu doprowadzili do 
remisu 6:6, a w rzutach kar-
nych triumfowali 1:0. Fawo-
rytem małego finału byli bra-
zylijczycy, którzy w spotkaniu 
grupowym pokonali nasz ze-
spół 5:2. Podopieczni trenera 
Jacka Karczewskiego w pół-
finale przegrali 3:4 z Bośnią 
Hercegowiną. Pozostałe mecze 
to były już wygrane: z Kambo-
dżą 10:0, Namibią 5:4, Szwaj-
carią 5:1, Holandią 3:0, Kosta-
ryką 3:2, Ghaną 6:2, Rumunią 

6:3, Irlandią 6:4 i ponownie z 
Namibią, tym razem w ćwierć-
finale: 8:7. W finale Chile wy-
grało z Bośnią Hercegowiną.
  W Chile grało 48 re-
prezentacji męskich i 16 ko-

biecych - mówi prezes Sto-
warzyszenia Reprezentacja 
Polski Bezdomnych, wrocła-
wianin Maciej Gudra. -  Co 
roku wszyscy muszą wystawić 
nowe reprezentacje ponieważ 
zawodnik może brać w nich 

udział tylko raz. W wyjeździe 
pomogło Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, które dołożyło się 
do biletów i do zorganizowa-
nia zgrupowań. Pomoc okazała 
również gmina Kargowa skąd 
pochodził aktor Maciek Ko-
złowski, który za życia bardzo 
wspierał bezdomnych piłkarzy. 
Również pomocne w zorgani-

zowaniu krótszych zgrupowań 
okazały się SPZOZ Nowy 
Dworek i Stowarzyszenie Jo-
ker.

Marek Szpyra
Fot. (FB Stowarzyszenie)

Brąz na Mundialu!
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Mateusz Dzień vel Ra-
koczy, dyrektor Polo-
nii-Stali Świdnicy z 
rozmowie z Łukaszem 
Nowakowskim opowia-
da o systemie szkolenia, 
celach na trwający sezon 
oraz kulisach połączenia 
świdnickich klubów.

- Skąd pomysł na połączenie 
trzech klubów?

- Prace dotyczące połączenia klu-
bów trwały już jakiś czas. Zależało 
nam na tym by przejścia zawod-
ników z jednego klubu do dru-
giego były płynne, by zawodnicy 
byli skupieni w jednym ośrodku. 
Dotyczy to klas terenowych, jak i 
okręgowych. Swobodny przepływ 
zawodników do wyższej ligi już ma 
miejsce. Nie brakuje u nas zdol-
nych piłkarzy, którzy po wypro-
mowaniu się w lidze terenowej tra-
fiają do ligi dolnośląskiej. Ostatnio 
w Dolnośląskiej Lidze Młodzików 
zadebiutował chociażby bramkarz.

- Jak na całą sytuację połączenia 
zapatruje się miasto Świdnica? 
Czy jest szansa na większe środki 
z ratusza?

- Miasto wspierało trzy lokalne 
kluby. Po ich połączeniu środki 
finansowe na poszczególne zespo-
ły się nie zmieniły. Jedyną różnicą 
jest to, że trafiają teraz do jednego 
ośrodka. Zresztą ratusz wspierał 
pomysł połączenia klubów. Cieszę 
się, że miasto Świdnica znalazło w 
tej sytuacji nić porozumienia z za-
interesowanymi klubami. 

- Zanotowaliście dobry start w 
rozgrywkach 2014/15.  Jakie cele 
klub postawił sobie przed sezo-

nem? Czy od tego czasu doszło 
do ich weryfikacji?

- Dwa lata temu doszło do rewolu-
cji w drużynie. Od tego czasu sys-
tematycznie stawiamy na wycho-
wanków, chłopaków ze Świdnicy 
i powiatu świdnickiego. Ci młodzi 
zawodnicy są wspierani przez gru-
pę bardziej doświadczonych pił-
karzy. W ostatnich latach byliśmy 
jedną z najmłodszych drużyn w 
lidze a celem w rozgrywkach był 
środek tabeli i spokojne utrzyma-
nie się w lidze. Ten cel udało się 
zrealizować. W tym sezonie planu-
jemy zająć miejsce w górnej części 
tabeli.

- Hitem transferowym z pewno-
ścią było ściągnięcie do Świdnicy 
Michała Sudoła. Nie można też 
zapominać o powrocie Wojtka 
Szuby z drugoligowego Górnika 
Wałbrzych. Czy Szuba, po roku 
spędzonym w Górniku, powrócił 
jako lepszy zawodnik?

- Widać, że Wojtek nabrał do-
świadczenia. Dobrze odnalazł się w 
naszym zespole, zresztą podobnie 
jak Michał Sudoł. Michał wniósł 
dużo doświadczenia do naszej linii 
obrony. To rosły, solidny obrońca, 
który zalicza bardzo dobry sezon. 
Oby tak było dalej. Jesteśmy zado-
woleni nie tylko z tej dwójki, ale 
z całego zespołu. Drużyna spisuje 
się bardzo dobrze, tego samego 
zdania jest trener pierwszej druży-
ny. Przed nami kolejne spotkania. 

- Czy mógłby Pan przybliżyć sys-
tem szkolenia w waszym klubie? 
System bardzo efektywny, bo re-
gularnie produkuje bardzo zdol-
nych piłkarzy. Najbardziej znani 
z nich to reprezentanci Polski Ar-
kadiusz Piech i Janusz Gol.

- Po połączeniu klubów szkolimy 

aż siedmiuset zawodników. W 
tym rozpoczęliśmy także szkole-
nie pierwszej grupy dziewczyn i 
już szykujemy się do otworzenia 
drugiej. Mamy dwadzieścia cztery 
zespoły, siedemnaście uczestni-
czy w rozgrywkach. Mamy więc z 
czego wybierać. Według systemu 
Extranet jesteśmy najliczniejszym 
klubem na Dolnym Śląsku. Da-
leko w tyle są tak znaczące marki 
jak Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin 
oraz Miedź Legnica. Stawiamy na 
rozwój swoich zawodników. Nie 
chcemy stać w miejscu, pragnie-
my się rozwijać. Nasza pozycja w 
tabeli wskazuje, że zmierzamy w 
dobrym kierunku.

- Rzeczywiście, w składzie Po-
lonii-Stali nie brakuje młodych 
zawodników. Który z nich jest w 
stanie zrobić największą karierę?

- Trudno powiedzieć. Piłka nożna 
to przede wszystkim sport druży-
nowy, a nam zależy na budowie 
kolektywu. Na przestrzeni ostat-
nich kilku miesięcy w naszych 
zespołach, czy to w pierwszej dru-
żynie, czy w zespołach młodzie-
żowych, pojawiło się kilku cieka-
wych graczy. Mogę tutaj wymienić 
dziewiętnastoletniego Bartłomie-
ja Kota, który został pierwszym 
bramkarzem w zespole seniorów 
oraz jego rówieśnika Kamila Ku-
klę, który jest skrzydłowym. Wie-
lu naszych młodych zawodników 
ogrywa się w drugim zespole w 
lidze okręgowej, gdzie spisują się 
bez zarzutu.

- Spore problemy w drugiej li-
dze ma znajdujący się nieopodal 
Górnik Wałbrzych. W Polonii-
-Stali nie brakuje zawodników z 
tego klubu. Nie obawiacie się, że 
zespół z Wałbrzycha będzie pró-
bował sprowadzić swoich byłych 
piłkarzy?

- Na razie jesteśmy w połowie run-
dy jesiennej i trudno jest przewi-
dzieć, co stanie się zimą. Mocno 
kibicujemy Górnikowi i gorąco 
wierzymy, że uda mu się wyjść z 
dołka. Jestem przekonany, że wał-
brzyszan stać na podniesienie się z 
kolan. My jednak koncentrujemy 
się przede wszystkim na sobie, na 
zachowaniu jak najlepszej dyspo-
zycji. 

- Połączenie klubów, mówiąc de-
likatnie, nie spodobało się świd-
nickim kibicom.

- Trwają rozmowy z kibicami. 

Przed połączeniem prezes Sta-
churski spotykał się z kibicami w 
celu przedstawienia sytuacji. Ci 
wiedzieli do czego to wszystko 
zmierza. Do oficjalnej zmiany na-
zwy klubu na Polonia-Stal Świdni-
ca doszło 6 sierpnia podczas posie-
dzenia zarządu DZPN. Wtedy też 
Stal Świdnica przejęła licencję na 
grę w trzeciej lidze dolnośląsko- 
lubuskiej od Polonii/Sparty Świd-
nica. W związku z tym, piłkarze 
Polonii/Sparty przeszli do nowego 
klubu . Zmiany były szybkie, dy-

namiczne. Do nowego klubu dołą-
czyli także zawodnicy Gryfa Świd-
nica. Wracając do kwestii kibiców, 
mocno wierzymy, że uda nam się 
dojść do porozumienia. Klub jak 
zawsze liczy na kibiców i na obu-
stronne rozmowy.

- Dziękuję  za rozmowę.

Fot. (Polonia Świdnica)

Dyrektor Polonii-Stali Świdnica: 
Jesteśmy najliczniejsi w regionie

W okręgach rozegrano kolejne spo-
tkania Pucharu Polski. Poniżej wyniki:

Jelenia Góra
Lotnik Jeżów Sudecki  0-2 Karkonosze 

Jelenia Góra 
Olimpia Kamienna Góra 0-2 Olimpia 

Kowary 
Sudety Giebułtów 1-3 Chrobry Nowo-

grodziec 
GKS Warta Bolesławiecka 1-1 Nysa 

Zgorzelec pd. k. 4-2
Hutnik Pieńsk 0-3 BKS Bobrzanie Bo-
lesławiec  
Sparta Zebrzydowa 0-2 Leśnik Osiecz-

nica 
Granica Miłoszów 2-15 Piast Wykro-
ty  
Włókniarz Leśna 0-5 Włókniarz 
Mirsk  
Julia Szklarska Poręba 4-2 Łużyce Lu-

bań 
KS Łomnica 4-3 Orzeł Wojcieszów 

Rybak Parowa 1-3 Czarni Lwówek 
Śląski  

Kwisa Świeradów Zdrój 3-2 Piast Za-
widów 

Legnica
Sokół Krzywa  3-0 Chrobry II Głogów 

Victoria Siciny 2-0 Sparta Rudna 
Zryw Kotla 4-3 Kaczawa Bieniowice 

Iskra Księginice 1-0 Zamet Przemków 
Kalina Sobin 1-7 Sparta Grębocice 

Stal Chocianów 1-2 KS Legnickie Pole 
Krokus Kwiatkowice 0-1 Unia Miło-

radzice 
LZS Nowy Kościół 0-1 Górnik Złoto-

ryja 
Grom Gromadzyń-Wielowieś 3-0 

Płomień Radwanice 
Sparta Parszowice 0-11 Miedź II Le-

gnica 
Dąb Stowarzyszenie Siedliska 0-2 
KS Polkowice  
Przyszłość Prusice 3-0 Odra Ścina-
wa 

LZS Buczyna 0-8 Zagłębie II Lubin
Sokół Jerzmanowa 1-4 Orkan Szcze-

drzykowice
Czarni Rokitki 3-0 Prochowiczanka

 III runda - 22 kwietnia zagrają: Sparta 
Grębocice - Zagłębie II, LZS Ostaszów 

- KS Polkowice,  Zryw Kotla - Victo-
ria Siciny, Grom Gromadzyń - Unia 
Miłoradzice, Sokół Krzywa - Czarni 
Rokitki, KS Legnickie Pole - Miedź II, 
Przyszłość - Górnik Złotoryja, Iskra 
Księginice - Orkan.

Wałbrzych
Kryształ Stronie Śląskie 1-4 Zamek 

Kamieniec Ząbk.
Słowianin Wolibórz 0-4 Orzeł Ząbko-

wice Śląskie 
Polonia Ząbkowice Śląskie 0-3 Polo-

nia-Stal Świdnica
Lechia Dzierżoniów (juniorzy) 3-3 

AKS Strzegom- awans Lechii
Czarni Wałbrzych 4-0 Skalnik Czarny 

Bór
LKS Bystrzyca Górna 0-3 Zjednoczeni 

Żarów
Victoria Świebodzice 2-6 Bielawianka 
Piławianka Piława Górna 0-3 Lechia 

Dzierżoniów

Wrocław
Strzelinianka  1-4 GKS Kobierzyce
Śląsk Wrocław (j) 3-2 KS Łozina

Zenit Międzybórz 1-1 Wiwa Goszcz 
k. 0-3

Orzeł Święta Katarzyna 2-5 MKS Oła-
wa

Bumerang Wrocław 2-2 Polonia 
Trzebnica k. 3-0

Zachód Sobótka 2-2 Śląsk II Wrocław 
k. 6-7

Perła Węgrów 2-3 Piast Żmi-
gród 
Zjednoczeni Łowęcice 2-1 KP Brzeg 

Dolny
Orzeł Pawłowice (Wrocław) 2-5 Po-

goń Oleśnica
Piast Żerniki (Wrocław) 3-4 Wratisla-

via 
Czarni Kondratowice 0-2 Ślęza Wro-

cław
Polonia Środa Śląska 0-3 KS Bystrzyca 

Kąty Wrocławskie
Bór Oborniki Śląskie 0-3 Sokół Wiel-

ka Lipa
Sokół Marcinkowice 4-2 LZS Stary 

Śleszów
Polonia Jaszowice 0-2 Widawa Bieru-

tów
Burza Chwalibożyce 0-6 Foto-Higiena 

Gać
(sz)

Pucharowo

KLUBOWO
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Agnieszka Nowak z Wołowa 
jeszcze niedawno była ko-
jarzona jako pani z gwizd-
kiem biegająca nie tylko po 
młodzieżowych boiskach. 
Dziś to ceniona w regionie 
trenerka i animatorka ko-
biecego futbolu.

Ostatnie miesiące  na Dolnym 
Śląsku to rozwój piłki kobiecej, 
czego efektem jest między inny-
mi powołanie trzeciej ligi.

Wołowskie korzenie

Akademia piłkarska dla mło-
dych dziewcząt  funkcjonuje w 
Wołowie już kilka lat. Starsze 
zawodniczki pojawiły się już w 
drużynach seniorskich, między 
innymi w AWF Wrocław, Mie-
dzi Legnica. Oczywiście jak w 
każdej dyscyplinie niektóre, już 
panie, zakończyły karierę spor-
tową.

To normalne, ale mam nadzie-
ję, że zamiłowanie do  czynnego 
wypoczynku zostanie w każdej  
z byłych zawodniczek – mówi 
Agnieszka Nowak. - Obecnie 
w Wołowie mamy dwie grupy 
młodziczek, grupę naborową 
najmłodszych dziewczynek oraz   
grupę starszą, które miały już 
wcześniej kontakt  z piłką nożną, 
ale nie czują się na tyle mocno, 
aby na przykład powalczyć w 
rywalizacji ligowej. Miałyśmy w 
Wołowie już drugą ligę (trzeciej 
jeszcze wtedy nie było  - przyp. 
red.).  To była fajna przygoda, ale 
po jednym sezonie ze względów 
finansowych musiałyśmy zrezy-
gnować. Teraz też zapewne  z ze-
braniem ekipy na trzecią ligę nie 
byłoby problemów, ale do tego 
trzeba  podchodzić spokojnie. 

Na ligowe granie potrzebny jest 
sponsor, to są jednak określone 
koszty. Kto wie, może jeszcze ten 
temat w Wołowie się pojawi?

Miedziowe kopanie

Trenerka z Wołowa pracowa-
ła z młodymi adeptkami  we 
Wrocławiu, a wiosną tego roku 
otrzymała propozycję z legnic-
kiej Miedzi, by w tym klubie bu-
dować nową sekcję.  Wcześniej 
takie próby  były już w Legnicy 
podejmowane, ale teraz wygląda 
to już zdecydowanie poważniej. 
Żeńska sekcja Miedzi Legnica 
trenuje kilka miesięcy, zadebiu-
towała w trzeciej lidze. Początki 
nie są łatwe, ale teraz jest prze-
cież czas na naukę.
- Cel  w tym sezonie jest oczy-
wisty: budowa zespołu – mówi 
Agnieszka  Nowak. -  Rozpoczę-
łam od naboru. Przyszły wszyst-
kie dziewczyny, które chciały. 
Potem  nastąpiła selekcja. Trzeba 
było zbudować trzon drużyny 
do ligowej rywalizacji. Dobrze, 
że mamy na przykład bramkarkę 
Magdę Kazimierczak, doświad-
czoną piłkarkę. Zawodniczki 
coraz lepiej rozumieją grę, widać 
efekty pracy na treningach. Nie 
jesteśmy zespołem „do bicia”. 
Uczymy się w każdym meczu. 
Rywalizacja jest coraz większa. 
Najlepsze grają w trzeciej lidze, 
ale  drugi zespół, który gra w 
systemie turniejowym, także 
ciężko pracuje. W każdej chwili 

najlepsze mogą trafić do pierw-
szej drużyny. Poza tym cały czas 
zapraszamy do Miedzi Legnica 
dziewczyny chętne do gry w pił-
kę nożną. Także te z podstawó-
wek, które  biegają za piłką po 
podwórkach. Treningi odbywają 
się we  wtorki i czwartki od go-
dziny 17, na bocznym boisku w 
legnickim parku.

Krok do przodu

Dzielnie legniczanki spisały się 
w pucharowym spotkaniu z ko-
leżankami z Wałbrzycha. AZS 
PWSZ gra w pierwszej lidze i na-
wet jeśli  z Miedzią nie wystąpił 
w najsilniejszym składzie to pre-
zentuje zdecydowanie  większe 
doświadczenie boiskowe. Wał-
brzyszanki wygrały jedną bram-
ką,  ale mecz pokazał, że w pił-
karkach  Miedzi tkwi potencjał. 
W większości są to piętnasto-
-siedemnastoletnie zawodnicz-
ki. Jeśli będą pracować z takim 
zapałem to kto wie czy Miedź 
niedługo nie będzie miała dwie 
piłkarskie drużyny  na poziomie 
ogólnopolskim...

Marek Winiarski
Fot. Tomasz Niziołek

Na zdjęciu: Zaplecze pierwszej 
drużyny żeńskiej Miedzi Legnica 
tuż przed treningiem.
Na zdjęciu: Agnieszka Nowak 
cieszy się z zaangażowania swo-
ich zawodniczek podczas trenin-
gów.
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Żeńskie drużyny piłkar-
skie z naszego regionu 
mogę raczej zaliczyć do 
udanych. Wygrały lubi-
nianki, wałbrzyszanki i  
AZS.  

W ekstralidze Zagłębie Lubin 
wygrało 4-0 z FC Katowice, 
AZS Wrocław 2-1 z AZS Biała 
Podlaska. W I lidze AZS PWSZ 
Wałbrzych w Krakowie pokonał 
Wandę 2-0. Jedynie rezerwy AZS 
Wrocław przegrały z Zabrzem 
0-1.

Poniżej raport  z trzecioligowych 
boisk na których rywalizowały 
panie.

Grupa I
KOLEKTYW RADWANI-
CE -  JELCZ LASKOWICE 0 - 2

MKS OŁAWA - 
ZAGŁĘBIE II LUBIN 2 - 2

MIEDŹ LEGNICA - 
LUKS ZIEMIA LUB. 9 - 1

AZS III WROCŁAW - 
KOLEKTYW 10 - 1

Grupa II
AZS PWSZ II  - JUPI OR-
LIK JELENIA GÓRA 3 - 1

ZDRÓJ JEDLINA ZDRÓJ - 
PIAST NOWA RUDA 1 - 3

VICTORIA AGL. 
WAŁBRZYCH - 
POLBOTO UDANIN

17 - 0

UKS BIELAWIANKA - 
POLONIA-STAL ŚWID-
NICA

13 - 0

JUPI ORLIK  - 
ZDRÓJ JEDLINA ZDRÓJ 6 - 0

(sz)

NIE TYLKO PANOWIE

Zespół w budowie Dobrze grają
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Wejdź na fajnie.org!
Organizacje pracujące z młodzieżą, posiadają 
szeroki wachlarz ofert i propozycji, jednak bory-
kają się często z problemem dotarcia do poten-
cjalnych beneficjentów. Wydawać by się mogło, 
że tego rodzaju problem dotyczy jedynie tych 
małych organizacji, jednak obserwacje pokazu-

ją, że wcale tak nie jest. 

Dlatego w 2013 roku Dolnośląska Rada ds. Młodzieży 
wyszła z inicjatywą do władz Województwa Dolnoślą-
skiego, aby stworzyć portal fajnie.org. Jest on platfor-
mą kontaktu pomiędzy dolnośląskimi organizacjami 
pozarządowymi pracującymi z młodzieżą, a osobami 
zainteresowanymi szybkim i skutecznym dotarciem 

do przedstawianych przez nie ofert.
Fajnie.org działa od czerwca 2013 roku, łudząco przy-
pomina tablicę korkową z przypiętymi fiszkami, co 
czyni go wyjątkowym pod względem wizualnym. Zo-
stał podzielony na dwie części, jedna jest skierowana 
do organizacji, a druga do młodych, ale też w pewnym 

sensie do organizacji.

Część dla organizacji

Tutaj została strona podzielona na kilka podstron, 
mamy główną sekcję, gdzie każdego dnia publikowane 
są informacje z Województwa Dolnośląskiego, które 
są przydatne organizacjom. Stworzona jest także bi-
blioteka, czyli baza dokumentów, raportów, publikacji 
z podziałem na 3 sekcje: Dolny Śląsk, Polska, Europa. 
Dział ten ma za zadanie pokazać, na jakie działania 
powinna zostać sprofilowana oferta, a także jakie po-

trzeby występują wśród młodych ludzi. Znajdziemy 
tam również część wspólną, która dotyczy zarówno 
części dla młodych, jak i właśnie części dla organiza-
cji, a mianowicie bazę trenerów oraz bazę organizacji. 
Wśród trenerów organizacje mogą znaleźć pracowni-
ków i pomocników do swoich projektów, natomiast w 
bazie, każda organizacja może opisać to co robi, czym 
się zajmuje oraz dodać swoje logo. Jednocześnie do-
dając organizacje, każda fiszka w części dla młodych 

może być sygnowana podpisem NGO.
Strona główna sekcji dla organizacji jest natomiast 
źródłem najświeższych informacji z całego regionu, 
dzięki czemu nie trzeba przeglądać kilkunastu stron 
każdego dnia, a wystarczy odwiedzić fajnie.org, aby 

mieć wszystko pod ręką.

Część dla młodych

Podstrona stworzona z myślą o młodych, która ma 
informować o propozycjach i możliwościach, jakie są 
dla nich przygotowane przez dolnośląskie organizacje 
pozarządowe. Tutaj zapewne pojawia się pytanie kto 

może dodawać takie ogłoszenia. 
Mamy dwie możliwości publikacji fiszek dla użytkow-
ników. Pierwszą możliwością jest dodanie ogłoszenia 
jako osoba prywatna, czyli po standardowej rejestracji. 
Druga możliwość to dodanie treści sygnowanej nazwą 
organizacji. Do tego celu należy po tradycyjnej reje-
stracji stworzyć fiszkę organizacji w sekcji baza organi-
zacji. Wówczas każdy zainteresowany, już z ogłoszenia 
będzie mógł przejść do fiszki informującej o organiza-
cji, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat organi-

zatora.

Każde ogłoszenie może być dodane do jednej z pięciu 
kategorii: wydarzenie, szkolenie, wolontariat, współ-
praca oraz inne. Ponadto dodanie wpisu nie skutkuje 
automatycznym pojawieniem się fiszki, takowa musi 
zostać zatwierdzona przez administratora portalu, 
dzięki czemu fajnie.org dostarcza tylko prawdziwe i 

sprawdzone informacje.
Ponadto każda organizacja może dodać osoby, które 
pracują w organizacji. Wystarczy, że każdy stworzy 
swoje indywidualne konto, a osoba, która stworzyła 
fiszkę dotyczącą organizacji, będzie mogła nią zarzą-
dzać i dodać wszystkich członków. Informacja taka 
pojawi się na fiszce w rubryce “Ludzie” i będzie wi-

doczna dla wszystkich.
Jest także dział dla osób, które chciałyby podjąć współ-
pracę z organizacjami i sprawdzić się w roli trenera czy 
nauczyciela. Baza Trenerów czyli miejsce, gdzie każdy 

może dodać krótkie CV i przedstawić swoją osobę.

Zapraszamy

To nie wszystko co znajdziecie na portalu fajnie.org, 
dlatego chciałem Was serdecznie na niego zaprosić. 
Jestem pewny, że dodatkowe źródło beneficjentów, a 
także informacji, które są właśnie skierowane do orga-
nizacji pracujących z młodzieżą na terenie Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, przypadnie Wam do gustu. Za-
praszam także do polubienia Fanpage www.facebook.
com/fajnieorg na który możecie przesyłać informacje, 

a my będziemy się starać je upubliczniać.

Damian Fedorczuk

Specjalista z zakresu komunikacji marketingowej, ana-
lityk Instytutu Edukacji Społecznej. Stały współpracow-
nik Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży, tworzył i zarzą-

dzał portalem fajnie.org.

12 najdroższych
Renomowany portal Transfermarkt pokusił się o stworzenie listy 12 piłkarzy ich zdaniem najbardziej 
wartościowych w naszym polskiej ekstraklasie.

Dla każdego, kto choć trochę interesuje się naszą Ekstraklasą, ranking ten wydaje się być co najmniej 
„kontrowersyjny”. 

1. Piotr Celeban, Śląsk Wrocław – 2mln euro 
2. Dusan Kuciak, Legia Warszawa – 2mln euro 
3. Konstantin Vassiljev, Piast Gliwice – 2 mln 
euro 
4. Miroslav Radović, Legia Warszawa – 1,8mln 
euro 
5. Michał Żyro, Legia Warszawa – 1,5mln euro 
6. Gergo Lovrencsics, Lech Poznań – 1,5mln 
euro 
7. Marcin Kamiński, Lech Poznań – 1,4mln 

euro 
8. Vytautas Cerniauskas, Korona Kielce – 
1,3mln euro 
9. Jakub Kosecki, Legia Warszawa – 1,3mln 
euro 
10. Bartosz Bereszyński, Legia Warszawa – 
1,3mln euro 
11. Semir Stilić, Wisła Kraków – 1,2mln euro 
12. Kasper Hamalainen, Lech Poznań – 
1,2mln euro

Samo umieszczenie Konstantina Vassiljeva nad takimi zawodnikami jak Miro Radović czy Michał 
Żyro wydaje się być przynajmniej nieśmiesznym żartem, tak samo jak wycena na 2mln euro.
Jednakże najbardziej brakuje w tej liście młodego Ondreja Dudy, który przebojem wdarł się do 
pierwszego składu Legii, regularnie gra w europejskich pucharach i doskonale sobie tam radzi. Z 
każdym następnym meczem jego wartość wzrasta i bez wątpienia jest ona większa niż milion euro. 
 
 Po takiej publikacji portalu transfermarkt w oczach przeciętnego kibica polskiej Ekstraklasy traci 
sporo. Wygląda jakby został zrobiony przez kogoś, kto przysiadł na kilka godzin do wyszukiwarki 
google wpisując w okienko „Ekstraklasa”.

Maciej Swół

DOBRE RADY
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„Wstawiamy do składu 
wielu młodzieżowców i 
nie jest to żadna wymów-
ka, po prostu obraliśmy 
taką drogę. ”
„Mamy określoną poli-
tykę wprowadzania mło-
dych zawodników z naszej 
Akademii.”

Te dwa cytaty zapadły mi w pa-
mięć czytając wywiad z Piotrem 
Stokowcem dla portalu ekstra-
klasa.net z 1 września tego roku. 
Od dawna powtarzałem, że o 
wiele lepiej dać szansę zawod-
nikowi z akademii niż zblazo-
wanym gwiazdeczkom, których 
jedynym zmartwieniem jest to, 
czy konkretna kwota z tytułu 
wypłaty wpłynie na czas na ich 
konto. Nie ukrywam, że jeżeli 
mamy szukać pozytywów spad-
ku Zagłębia do I ligi, to możli-
wość stawiania na młodzież jest 
jednym z nich. Odnoszę jednak 
wrażenie, że nie wykorzystuje 
się do końca możliwości, jakie 
(tymczasowy?) pobyt na zaple-
czu Ekstraklasy postawił przed 
Piotrem Stokowcem i Miedzio-
wymi.                           

Teoretycznie patrząc, w wyjścio-
wej jedenastce Zagłębia zawod-
ników młodych nie brakuje i to 

mimo średniej wieku 26,45. Od 
pierwszego gwizdka regularnie 
pojawiają się Forenc, Błąd, Przy-
becki i Kubicki. Odpowiednio 
roczniki 1992, 1991, 1991 i 1995. 
Jednak tylko jeden z nich speł-
nia warunki podyktowane przez 
zasady I ligi. Sprawdźmy, co na 
temat statusu młodzieżowca 
można przeczytać w oficjalnym 
regulaminie, dostępnym na stro-
nie PZPN.

„W sezonie 2014/15 w meczach 
o Mistrzostwo I ligi kluby zo-
bowiązane są do wystawiania 
w czasie trwania całego meczu 
co najmniej jednego zawodnika 
młodzieżowca. Przyjmuje się, 
że zawodnikiem o statusie mło-
dzieżowca jest zawodnik posia-
dający obywatelstwo polskie lub 
szkolony w klubie zrzeszonym 
w PZPN, który w roku kalen-
darzowym, w którym następuje 
zakończenie sezonu rozgrywko-
wego ukończył 21 rok życia oraz 
zawodnik młodszy.”

Spójrzmy w liczby

Zatem mimo że możemy mó-
wić o kilku młodych graczach 
w podstawowym składzie Za-
głębia, według regulaminu mło-
dy jest tylko jeden – Jarosław 
Kubicki. To właśnie środkowy 

pomocnik Miedziowych spędził 
na placu gry najwięcej czasu ze 
wszystkich młodzieżowców w 
zespole – po pierwszoligowych 
boiskach biegał już przez 900 
minut. Drugi w hierarchii Piotra 
Stokowca jest Jarosław Jach, któ-
ry jednak nie jest podstawowym 
zawodnikiem zespołu. Gdy tylko 
w pełni zdrowi są Lubomir Gul-
dan i Boris Godal, młody sto-
per siada na ławce. Ma to swoje 
odzwierciedlenie w ilości czasu 
spędzonego na boisku. Jach w 
I lidze zagrał 619 minut, 57% z 
możliwych 1080. 

Niestety tylko ta dwójka grała 
przynajmniej przez 50% czasu. 
Strach pomyśleć, jak prezento-
wałaby się ta statystyka, gdyby 
nie przymus nałożony na kluby 
przez regulamin ligowy. Konty-
nuując wyliczenia, sprawdziłem 
jak często na boisko wychodzą 
zawodnicy ze statusem młodzie-
żowca, którzy figurują w kadrze 
pierwszego zespołu Zagłębia Lu-
bin. 

Paweł Stolarski – 171 minut/720 
możliwych, 24% spędzonego na 
boisku czasu gry. Akurat przypa-
dek Stolarskiego jest specjalny, 
ponieważ wypożyczony z Lechii 
Gdańsk prawy obrońca grywał-
by częściej, gdyby nie odniesiony 

na początku jego pobytu w Lubi-
nie uraz. W spotkaniu 12. kolejki 
przeciwko Sandecji Nowy Sącz 
wrócił na boisko i biorąc pod 
uwagę bardzo słabą dyspozycję 
Jakuba Tosika powinien wsko-
czyć do pierwszego składu już w 
następnej kolejce. 

Piotr Azikiewicz – 37/1080, 3%.
Maciej Kowalski-Haberek – 
0/1080, 0%.
Sebastian Bonecki – 78/1080, 
7%.
Konrad Andrzejczak – 13/1080, 
1%.
Filip Jagiełło – 16/1080, 1%.
Rafał Karmelita – 0/1080, 0%.
Krzysztof Piątek – 313/1080, 
29% + 60/90 minut w Pucharze 
Polski, 66%.
Damian Kowalczyk – 6/1080, 
0,5%.

Łącznie 9 zawodników ze sta-
tusem młodzieżowca ma na 
koncie 634 minuty, co daje nie-
wiele więcej niż czas spędzony 
na boisku przez Jarosława Jacha. 
Czy zatem Piotr Stokowiec rze-
czywiście wprowadza do pierw-
szego składu młodzieżowców? 
Czy słowa Piotra Burlikowskie-
go z niedawnego wywiadu dla 
oficjalnej strony Zagłębia: „W 
pierwszej kolejności stawiamy 
na młodych, głodnych sukce-
su Polaków, dla których gra w 
Zagłębiu to wyróżnienie. Stale 
monitorujemy postępy wycho-
wanków Akademii Piłkarskiej 
KGHM Zagłębie. Ci chłopcy, 
którzy są związani z klubem, za-
sługują na swoje szanse.” pokry-
wają się z prawdą?

Teraz albo nigdy?

Ostatni już cytat z wywiadu Pio-
tra Stokowca dla ekstraklasa.net 
„Niech będzie 3:3 czy 4:4. Ja chcę 
tych młodych chłopaków czegoś 
nauczyć i żeby mieli przy tym 
radość, jaką niesie za sobą gra 
w piłkę.” Nie zazdroszczę trene-
rowi Zagłębia, bo postawiono 
przed nim zadanie przyrządze-
nia dwóch pieczeni na jednym 
ogniu. Ma zrobić awans, ale przy 
tym wprowadzać młodzież. Były 
szkoleniowiec Polonii na pewno 
borykał się z dylematem - podej-
mujemy ryzyko grając młodzie-
żą, czy stawiamy na zgrane kar-
ty i doświadczenie, zwiększając 
szanse na sukces? 

Nie mówię oczywiście o graniu 
czterema młodzieżowcami od 
pierwszej do ostatniej minuty w 
każdym meczu. Chodzi mi bar-
dziej o dawanie im większej ilo-
ści szans na grę. W końcowych 
fragmentach spotkań Michal Pa-
padopulos coraz ciężej porusza 
się po boisku – można na dwa-
dzieścia minut wpuścić głodne-
go gry Krzysztofa Piątka – w tym 
sezonie pokazał już, że potrafi 
strzelać gole. W słabszej formie 
znajduje się Miłosz Przybecki, 
a Arkadiusz Woźniak doznał 
potencjalnie groźnej kontuzji? 
Otwiera się okienko dla Konra-
da Andrzejczaka, który w przed-
sezonowych sparingach zapre-
zentował się co najmniej dobrze. 
Na trybunach słychać sporo 
narzekań na formę Łukasza Piąt-
ka i Aleksandra Kwieka – może 
Piotr Stokowiec powinien w ich 
miejsce wstawić Boneckiego i Ja-
giełłę, żeby dać doświadczonym 
zawodnikom trochę motywacji, 
a młodzieżowcom okazję na za-
demonstrowanie potencjału, jaki 
w nich drzemie?

Trwający właśnie sezon to może 
być jedyna okazja na ogrywa-
nie młodych zawodników, na 
zaznajomienie ich z pierwszym 
zespołem. Po możliwym awansie 
do Ekstraklasy raczej nie będzie 
czasu na eksperymenty i ryzyko, 
zresztą nie ma także obowiąz-
ku wystawiania młodzieżowca. 
Przyjdą zapewne nowi zawod-
nicy, którzy zabiorą miejsce w 
składzie juniorom. Nie sądzę, 
żeby III liga dawała takie możli-
wości rozwoju jak występy cho-
ciaż dwa poziomy rozgrywkowe 
wyżej. Wypożyczenia nie zawsze 
dają piłkarzowi to, czego po nich 
oczekiwał – vide Paweł Oleksy i 
Adrian Rakowski. 

Skoro mówi się na każdym kro-
ku o wprowadzaniu młodzie-
żowców do pierwszego składu, 
czas zamienić słowa w czyny. 
Czas wykorzystać szansę. Zagłę-
bie może na tym tylko zyskać. 
Zresztą dotyczy to każdego klu-
bu z Dolnego Śląska. Warto sta-
wiać na młodych.

Michał Rygiel

Na zdjęciu: Baza treningo-
wa niezła – teraz czas aby  

korzystać z tego dobrodziej-
stwa.

Fot. Tomasz Niziołek

Wykorzystać szansę
SZKOLENIE


