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Regulacje dys-
cyplinarne...

W „Dolnośląskiej Piłce” roz-
poczynamy stały cykl doty-
czący kwestii prawnych, z 
którymi spotykają się działa-
cze i piłkarze. Mamy nadzie-
ję, że fachowe teksty będą dla 
Państwa przydatne. -  Maciej 
Żyłka zaprasza do pierwsze-
go odcinka. - str. 15.

Hak 
i regulacja

W celu zapobieżenia ewen-
tualnym nieporozumieniom 
i sporom strony umawiały 
i uzgadniały warunki gry 
przed rozpoczęciem spo-
tkania. Tu jednak doszło 
do nieporozumienia mię-
dzy zwolennikami rugby a 
stronnikami zupełnego wy-
eliminowania z przyszłych 
przepisów takich sposobów 
tradycyjnego footballu jak: 
noszenie piłki w rękach, wy-
dzieranie jej z rak przeciwni-
ka, zatrzymywanie go ręko-
ma, przewracanie itp. Kością 
niezgody w tym wszystkim, 
która doprowadziła do ze-
rwania prowadzonych ukła-
dów była kwestia podsta-
wiania nogi przeciwnikowi 
– takie kwestie porusza w 
kolejnej podróży w czasie 
Andrzej Padewski – str. 7.

Są szanse?  
W przerwie między sezonami Górnika opuściło wielu graczy na czele z Michałem Bartko-
wiakiem czy ulubieńcem kibiców Danielem Zinke. Oprócz nich Marek Wojtarowicz posta-
nowił zawiesić buty na kołku,  Wojciech Szuba wrócił do Świdnicy, a Dominik Radziemski 
nie znalazł uznania u trenera i został wysłany na półroczne wypożyczenie do rywalizują-
cych szczebel niżej Karkonoszy Jelenia Góra. Na miejsce wyżej wymienionych zawodni-
ków sprowadzono aż sześciu: trzech obrońców (Filipe, Tyktor, Cichocki), dwóch pomoc-
ników (Szepeta, Mańkowski) oraz  występującego już kiedyś  w biało-niebieskim trykocie 
napastnika Marcina Orłowskiego. Czy wałbrzyski Górnik powalczy wiosną o uratowanie 
ligi? - analizuje Łukasz Nowakowski – str.5.

Wyszarpał punkty
Sparta Wrocław to jeden z kilku faworytów do awansu z grupy 
V wrocławskiej Klasy B.  Założycielem, prezesem i zawodnikiem 
Sparty jest Łukasz Zajm. Z asystentem trenera reprezentacji 
Polski w piłce nożnej sześcioosobowej o początkach klubu, jego 
teraźniejszości, przyszłości i spełnianiu osobistych marzeń roz-
mawia Michał Rygiel. - str. 12.

Jest prawidłowość
Niespełna rok temu Polkowice wycofały swój klub z II Ligi, co 
było następstwem ograniczenia przez miasto dotacji na drużynę. 
Zaistniała sytuacja gwarantowała omawianej ekipie start w IV 
Lidze dolnośląskiej w sezonie 2014/2015 i po pierwszej rundzie 
już możemy śmiało powiedzieć, że KS nie ma zamiaru za długo 
zabawić na obecnym poziomie rozgrywkowym. Można było się 
tego zresztą spodziewać, chociaż oczywiście skład byłego II-li-
gowca uległ zmianom po degradacji, ale aktualna tabela IV Ligi 
dolnośląskiej świadczy o tym, że moc zespołu została zachowana. 
- Marcin Zwierzyński rozbiera na czynniki pierwsze rozgrywki 
w czwartej lidze – str. 8-9.

Z nadziejami
Rozgrywki jeleniogórskiej 
A-klasy w grupie trzeciej są 
już na półmetku. Dodatko-
wo rozegrano już pierwszą 
kolejkę rundy wiosennej. 
Po czternastu meczach na 
pierwszym miejscu znajdu-
je się Apis Jędrzychowice. 
Gromadka i Nowogrodziec 
do rundy  rewanżowej przy-
stąpią zapewne z nadziejami, 
że lider prześpi zimę, ale w 
Jędrzychowicach na pewno 
nie będą chcieli roztrwonić 
jesiennego dobytku. - Adam 
Cierpik podsumowuje jele-
niógórskie A-klasy. - str. 10.

Cztery przystanki do awansu

… kadrowicz 
z Konfeksu?

Niewiele klubów grających 
w lidze okręgowej może po-
szczycić się wieloma dru-
żynami młodzieżowymi, 
zawodnikami, którzy wystę-
powali w reprezentacji Pol-
ski oraz faktem, iż trenowała 
na ich obiekcie reprezenta-
cja Francji. Konfeks Legni-
ca zdecydowanie należy do 
takich klubów. Z dyrekto-
rem legnickiego klubu Pio-
trem Potyczem rozmawiał  
Damian Szpyra. - str. 11.
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Szanowni Czytelnicy !
KALEJDOSKOP

Stanowisko trenera w 
Akademii Piłkarskiej 
Oleśnica opuszcza Ma-
ciej Szeliga (na zdjęciu w 
środku – przyp.red.). 

- Chcemy podziękować Mać-
kowi za współpracę z całą spo-
łecznością Akademii: trenera-
mi, działaczami, rodzicami i 
przede wszystkim zawodnika-

mi, z którymi trener, jak sam 
podkreśla, miał ogromną przy-
jemność pracować. Życzymy 
Maćkowi dalszego rozwoju i 
wielu sukcesów w pracy! - po-
informowała APO za pośred-
nictwem swojego profilu na 
portalu Facebook.

(olesnickisport)
Fot. (olesnickisport)

Jesienne rozgrywki pił-
karskie wchodzą w ostat-
nią  prosta. W niższych 

ligach już ligi na finiszu. 
Niedługo pierwsze spa-
ringi. 
Wbrew pozorom przed  
nami okres pracowity. Pił-
karze nie mogą „przespać” 
najbliższych kilkunastu ty-
godni, bo na wiosną albo 
nie awansują, albo nie 
utrzymają miejsca w lidze 
w której grają. W DZPN  
czas weryfikacji wyników, 
sporo pracy, aby z końcem 
roku nie pozostały żadne 

zaległości. W kolejnych 
wydaniach „Dolnośląskiej 
piłki” podsumowujemy 
rozgrywki i zapraszamy do 
nowych, wartościowych 
działów. Od tego nume-
ru prezentujemy kwestie 
prawne przydatne nie tyl-
ko działaczom piłkarskim.

Andrzej Padewski
Prezes Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej

Nowe  wyzwania

Informacje 

Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej 

w internecie: 

www.dolzpn.pl

W Gutowie zakończy-
ło się zgrupowanie se-
lekcyjne PZPN „Polskie 
Bramkarki”. Na trzy dni 
przyjechało pięćdziesiąt 
bramkarek w wieku od 10 
do 15 lat. 

Ciężko pracowały aby pokazać 
swoje umiejętności.  

Mamy bramkarskie diamen-
ty – mówi Andrzej Padewski, 
prezes DZPN, który  w PZPN 
zajmuje się futbolem kobie-
cym. -  Tylko kto je oszlifuje. 

Osiemdziesiąt procent dziew-
czyn nie ma treningów spe-
cjalistycznych. Czas na plan 
ratunkowy. Może kształcenie 
Women’s Specialist Goalke-
eper.

Futbol kobiet rozwija się w 
Polsce dynamicznie i takie ta-
lenty trzeba wspierać w ich 
sportowym rozwoju. Oby  ka-
pitał bramkarski, który po-
wstaje dzięki takim zgrupowa-
niom jak w Gutowie, nie został 
zmarnowany.

(ms)
Fot. (fb A.P.)

Będą najlepsze!

Zapraszamy Państwa do 
konkursu fotograficznego 
„Piłka jesień 2014”!

Prosimy o przesyłanie zdjęć 
związanych  z wydarzeniami 
piłkarskimi z dolnośląskich 
lig. Najciekawsze  zdjęcia (od 
B-klasy do ekstraklasy, od 
żaczków do seniorów) opu-
blikujemy na naszych łamach, 

a autorzy wybranych „fotek” 
otrzymają nagrody-niespo-
dzianki. Zdjęcia wraz  ze zgodą 
na bezpłatne  opublikowanie 
w „Dolnośląskiej piłce” i na 
stronie www.dolzpn.pl prosi-
my przesyłać  do końca grud-
nia 2014 na adres: mediama@
op.pl.

(sz)

Konkurs fotograficzny!
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… rozłożeni zostali rywa-
le z Pogoni Szczecin przez 
sztab szkoleniowy Śląska 
Wrocław.  Cóż z tego, sko-
ro  po meczu obie drużyny 
dopisały sobie po punk-
ciuku. A miał być komplet 
dla Śląska...

W 33. minucie prowadzenie 
dla Pogoni zdobył Muray-
ama, wyrównał w 55 minucie 
Zieliński. Generalnie wrocła-
wianie mieli w tym meczu 
przewagę, ale  tym razem 
nieco zawiodła skuteczność.  
Goście umiejętnie się bronili i 
wywieźli z Wrocławia punkt, 

który na pewno ich satysfak-
cjonuje.
Na  pocieszenie Śląska może-
my nadal  mówić o niezdoby-
tej twierdzy. Wrocławski Śląsk 
nadal trzyma się czołówki i  
wbrew zapowiedziom wielu 
komentatorów przed rozpo-
częciem rozgrywek, radzi so-
bie w tym sezonie nieźle.

Po meczu powiedzieli:

Tadeusz Pawłowski, 
trener Śląska:
Myślę, że rezultat 1-1 jest 
sprawiedliwy. Jeżeli chodzi o 
naszą grę to zaczęliśmy bar-

dzo dobrze, po czym stracili-
śmy bramkę po błędzie. Pio-
trek wyszedł z linii, Tom go 
nie asekurował, Mariusz nie 
przesunął się, przez co otwo-
rzyliśmy drogę do bramki. 
Druga połowa była już lepsza. 
Więcej ruchliwości, dużo ład-
nych akcji i myślę, że dla kibi-
ców był to dobry mecz, a my 
walczymy dalej.

Jan Kocian, 
trener Pogoni: 
 Widzieliśmy dzisiaj dobry 
mecz, w którym była jakość. 
Oba zespoły grały do ostat-
niego gwizdka sędziego o 

zwycięstwo. W pierwszej po-
łowie mój zespół zagrał do-
brze taktycznie. Strzeliliśmy 
bramkę i nie pozwoliliśmy 
Śląskowi na stworzenie so-
bie sytuacji. Druga połowa 
w defensywie była dobra, ale 
brakowało jakości w ofen-
sywie. Nie utrzymywaliśmy 
piłki na połowie przeciwnika, 
nie wyprowadzaliśmy kontr-
ataków. Było kwestią czasu, 
kiedy Śląsk zdobędzie bram-
kę. Końcówka spotkania była 
bardzo dramatyczna. WKS 
był blisko zdobycia bramki 
na 2:1. Punkt jest sprawie-
dliwy. Szanujemy ten punkt, 

bo Śląsk jest silny i dobrze 
poukładany. Wygraliśmy je-
den punkt na bardzo ciężkim 
terenie. Jesteśmy zadowoleni 
z tego oczka. Śląsk to bardzo 
dobrze poukładana drużyna. 
Niektóre drużyny są silniejsze 
w ofensywie i słabsze w de-
fensywie lub na odwrót. Śląsk 
jest jedną z niewielu drużyn 
w Polsce, gdzie defensywa i 
ofensywa są zbilansowane. 
Defensywa z Celebanem, Ho-
łotą, Droppą i po bokach z 
Zielińskim i Dudu jest bardzo 
silna. Atak również jest bar-
dzo silny. Mila, Flavio Paixao 
czy Robert Pich stanowią o 
sile a niedługo do składu wró-
ci także Marco.

(msz)

Na czynniki pierwsze...

Jeszcze jedno miłe wspo-
mnienie z meczu Polska- 
Szwajcaria we Wrocławiu.

Piłkarzy na boisko wyprowa-
dziły dziewczynki z Żeńskiej 

Akademii Piłkarskiej Sukces 
Gmina Oleśnica. Na pewno 
to niesamowite przeżycie dla 
młodych piłkarek!

(bm)
Fot. Bartłomiej Michalak

 Wyróżnienie

Miedź i Chrobry sła-
bo  kończą rok.  Pomimo 
tego, że ostatnie mecze 
tych zespołów toczyły się 
w niezłym tempie, mogły 
się podobać kibicom, ale 
wyniki nie są satysfakcjo-
nujące.

I liga zakończyła w tym roku 
swoje rozgrywki, na kolejne 
zmagania w walce o Ekstra-
klasę przyjdzie nam czekać 
do marca 2015. 

Na zero
W ostatniej, niezwykle mroź-

nej kolejce Chrobry Głogów 
podejmował u siebie Flotę 
Świnoujście, zaś Miedź Le-
gnica wyjechała do Katowic 
na starcie z tamtejszym GKS-
-em. Podopieczni Ireneusza 
Mamrota podjęli walkę z 
gośćmi, ale mecz stał pod 
znakiem niecelnych bądź 
zdecydowanie niegroźnych 
uderzeń w kierunku bramki. 
Mimo kilku niezłych sytuacji 
żadna ze stron nie potrafiła 
zamienić okazji w zwycię-
skiego gola i po dziewięć-
dziesięciu minutach wynik na 
tablicy świetlnej brzmiał 0-0. 
Remis spowodował, że gra-

cze z Głogowa skończyli rok 
na dwunastej pozycji. Ocena 
Chrobrego  jest jednak pozy-
tywna. Wprawdzie głogowia-
nie grali nierówno, ale  kilka 
niezłych spotkań daje nadzie-
ję, że wiosną Chrobry spokoj-
nie umocuje się w środkowej 
części tabeli.

Trochę pechowo
Oczko niżej uplasowała się 
Miedź, która kolejkę wcze-
śniej bez problemów odpra-
wiła Olimpię Grudziądz. Tym 
razem nie było tak łatwo, 
zespół Artura Skowronka 
zaprezentował się lepiej niż 
gracze Kubickiego. Katowi-
czanie zdecydowali się na 
otwartą wymianę ciosów z 
drużyną z Legnicy, jednak nie 
doszło do takiej strzelaniny 

jak w sierpniu, gdy Miedzian-
ka pokonała GieKSę 4-2. 
O zwycięstwie gospodarzy 
zadecydowała jedna akcja – 
fantastycznym uderzeniem 
popisał się Przemysław Pitry. 
Napastnik GKS-u huknął z 
trzydziestu metrów, nie dając 
żadnych szans Andrzejowi 
Bledzewskiemu. Miedź prze-
grała pierwszy raz od mie-
siąca i podobnie jak Chrobry, 
skończyła 2014 rok o punkt 
nad miejscem oznaczającym 
grę w barażach. 

Zima na pewno będzie w tych 
klubach pracowita.  Na pew-
no więcej potu na treningach 
powinni wylewać w Legnicy...  
Chyba, że chcą zaryzykować 
nerwową końcówkę ligi...

(d)

Dobre tempo...

Do 5 grudnia z pierw-
szym zespołem Zagłębia 
Lubin trenuje kilku mło-
dych zawodników. 

Dyrektor sportowy, Piotr 
Burlikowski, w wypowiedzi 
dla oficjalnej strony klubu po-
wiedział: „Chcemy sprawdzić 
piłkarzy, którzy wyróżniali się 
w niższych klasach rozgryw-
kowych i wpadli nam w oko, 

kiedy oglądaliśmy ich w me-
czach ligowych. W podobny 
sposób o angaż do lepszego 
klubu przed laty wywalczył 
choćby dobrze znany w Lu-
binie Szymon Pawłowski. 
Nie zapominamy też o na-
szej młodzieży, bo w testach 
udział wezmą też zawodnicy 
z rezerw oraz wychowanko-
wie akademii.” Zaproszeni za-
wodnicy to Adam Żak z Roz-

woju Katowice (7 goli w 15 
meczach), Filip Wójcik z Unii 
Tarnów (gol w 10 meczach) 
oraz Szymon Stanisławski (9 
bramek w 20 spotkaniach) i 
Mateusz Radecki (20 wystę-
pów) z Radomiaka Radom. 
W trakcie testów młodzi gra-
cze będą mieli szanse wyka-
zać się na tle piłkarzy rezerw 
i akademii Zagłębia, a także 
zaprezentować swoje umie-
jętności na tle pierwszego ze-
społu Miedziowych.

Michał Rygiel 

Zagłębie testuje 



Scenariusz postawiony 
przed Zagłębiem Lubin 
już znamy. Oczywiście 38 
punktów zdobytych po 
19 kolejkach to dobry wy-
nik. W zeszłym sezonie 68 
oczek to była granica nie 
do przeskoczenia przez 
kluby walczące o awans 
do Ekstraklasy. Gracze 
z Bełchatowa zdobyli 63 
punkty, zaś Górnik Łęcz-
na o 2 mniej. 

Jednak Piotr Stokowiec na kon-
ferencji prasowej po meczu z 
Chojniczanką mówił, że nie lubi 
patrzeć w tabelę. W związku z 
tym zostawmy układ sił dyk-
towany przez ilość zdobytych 
oczek. Pora porozmawiać o tym, 
co w Zagłębiu trzeba naprawić, 
żeby wiosną 2015 roku nie pa-
trzeć za siebie, na różnice punk-
towe czy bilans bramek. 

Przystanek pierwszy 
– skuteczność

Na początek piłkarski banał – nie 
można wygrywać meczów, jeże-
li nie strzela się goli. Co prawda 
Zagłębie zdobyło w tym sezo-
nie 30 bramek, co jest drugim 
wynikiem w lidze, ale nie da się 
oprzeć wrażeniu, że bramkarze 
po strzałach Miedziowych po-
winni wyjmować piłkę z siatki 
jeszcze z 10 razy. Rafał Kędzior, 
dziennikarz stacji Orange Sport 
w wywiadzie dla portalu mksza-
glebie.pl przytoczył wypowiedź, 
którą pozwolę sobie teraz zacy-
tować. Кtoś niedawno powie-
dział, że jeśli Grzegorz Goncerz 
strzela w tej lidze 14 bramek, Mi-
chal (Papadopulos, przyp. red.) 
powinien zdobyć ich minimum 
20” Tymczasem Czech na koncie 
ma goli zaledwie sześć.    Ale nie 
chciałbym skupiać się na jednym 
zawodniku. Swoje okazje mają 
przecież inni piłkarze Miedzio-
wych. Adrian Błąd od jakiegoś 
czasu skupia się wyłącznie na 
strzałach zza pola karnego. Ale 
z jego strony nie ma żadnego za-
grożenia. 

Przystanek drugi – ruch
W meczach z Chojniczanką i 
Flotą Świnoujście trener Sto-
kowiec przeszedł na popularny 
w Brazylii system 4-2-2-2, gra-
jąc bez skrzydłowych. Na boki 
co chwila zbiegał ktoś inny, ale 

nie przynosiło to oczekiwanego 
efektu. Pierwszoligowe drużyny 
wolą się bronić tylko w środku 
boiska, zacieśnianie pola gry 
oznacza dla nich zacieśnienie 
szyków i bardziej zorganizo-
waną defensywę. W związku z 
niewykorzystywaniem skrzydeł 
nie tworzy się przewaga w stre-
fie boiska, w której znajduje się 
piłka, brakuje dynamiki w bu-
dowaniu akcji. Często można 
zauważyć, że z braku możliwości 
odegrania futbolówki do lepiej 
ustawionego partnera, środkowi 
pomocnicy Miedziowych cofają 
ją do obrońców, a potem przez 
kilka chwil widzimy rozgrywa-
nie w trójkącie między dwoma 
stoperami a defensywnym po-
mocnikiem. Po kilkudziesięciu 
sekundach gracze Zagłębia pró-
bują ponownie przedrzeć się w 
okolice pola karnego, ale tam na-
dal nie ma ruchu. Aktem despe-
racji jest, kolokwialnie mówiąc, 
granie lagi na napastnika. Tak 
nie może prezentować się dru-
żyna walcząca o awans. Niestety, 
skrzydłowi zespołu z Lubina nie 
są obecnie w najwyższej formie i 
to bardzo przeszkadza Zagłębiu 
w spokojnym dyktowaniu tem-
pa spotkania. Wiosną, po dobrze 
przepracowanym okresie przy-
gotowawczym, musimy oczeki-
wać większego dynamizmu w 
poczynaniach drużyny Piotra 
Stokowca. 

Przystanek trzeci 
- dominacja

Minuty zdobywania przez Zagłę-
bie zwycięskich bądź dających 
remis bramek w kilku wybra-
nych meczach – z Pogonią Sie-
dlce 85, z Olimpią Grudziądz 88, 
z GKS-em Katowice 88, z Choj-
niczanką 89. Oprócz tego kilka 
naprawdę nerwowych końcówek 
– spotkania z Termalicą, Flotą, 
Chrobrym, GKS-em Tychy czy 
ostatnio z Chojniczanką. Czy 
tego powinniśmy się spodziewać 
po walczącym o awans zespole? 
Wyrywania zwycięstw po mę-
czarniach i drżenia o wynik do 
ostatniej minuty? Rozumiem, 
że mogłoby się to zdarzyć w 
jednym czy w dwóch meczach, 
natomiast przykładów podałem 
zbyt wiele, żeby można było to 
zaakceptować. Zagłębie jako ze-
spół z największym potencjałem 
kadrowym musi od pierwszej do 
ostatniej minuty narzucać swój 
styl gry większości rywali. Nie 
może dochodzić do sytuacji, w 

której zawodnicy prezentują się 
nieźle przez pół godziny, a na-
stępnie nie wiedzą, co ze sobą 
zrobić przez pozostałe 60 minut. 
Proszę mnie źle nie zrozumieć, 
ja nie oczekuję pogromów co 
spotkanie. Natomiast wypada-
łoby, żeby to rywale oddawali 
Miedziowym inicjatywę, nie zaś 
odwrotnie. Lubinianie muszą 
spychać rywali do defensywy, 
zwłaszcza gdy wynik nie jest 
zgodny z oczekiwaniami. Zbyt 
częste liczenie na szczęście i 
przewagę umiejętności widoczną 
głównie na papierze nie spowo-
duje, że Zagłębie awansuje. To 
zaś doprowadza nas do ostatnie-
go przystanku na naszej drodze.

Przystanek czwarty 
– zaangażowanie

Zacząłem truizmem, to i zakoń-
czę truizmem – żeby wygry-

wać, nie wystarczy tylko snuć 
się po boisku, trzeba walczyć od 
pierwszej do ostatniej minuty. 
Wydaje się, że w Lubinie nie do 
końca wyplewiono mentalność 
pt. „czy się stoi, czy się leży, nam 
wypłata się należy”, którą pre-
zentowało wielu byłych już pił-
karzy Zagłębia. Można odnieść 
wrażenie, że niektórym piłka-
rzom jeszcze nie zawsze chce się 
grać na sto procent umiejętności 
co mecz. Na trybunach moż-
na usłyszeć pretensje zwłaszcza 
do tych, od których dyspozycji 
zależy najwięcej. Kwiek, Piątek, 
Błąd, Papadopulos – te nazwi-
ska najczęściej znajdują się pod 
ostrzałem ze strony kibiców. Na 
przeciwnym biegunie są Forenc i 
Woźniak, którzy zaskarbili sobie 
szacunek fanów głównie walką i 
zaangażowaniem, a jak widać na 
ich przykładzie, można połączyć 

determinację ze zdobywaniem 
bramek czy bronieniem zespołu 
przed ich utratą. To właśnie w 
tym kierunku powinni patrzeć 
młodzi piłkarze lubinian, gra-
cze zostawiający na boisku całe 
zdrowie zawsze będą cieszyć się 
popularnością na trybunach. Je-
żeli u większości graczy zapanu-
je taka mentalność, w szeregach 
zespołu zapanuje większy spokój 
i pewność siebie, a to może rzu-
tować na wyniki wyłącznie w do-
bry sposób.

Zagłębie nadal jest poważnym 
kandydatem do awansu. Przed 
lubinianami teraz niemalże czte-
ry miesiące przerwy w rozgryw-
kach, mają zatem sporo czasu 
żeby poprawić błędy, wprowa-
dzić nowe rozwiązania i od re-
wanżowego starcia z Wisłą Płock 
wznowić marsz w kierunku Eks-
traklasy. Na pewno będzie o to 
łatwiej, jeżeli popracują nad każ-
dym z czterech wymienionych 
wyżej aspektów. 

Michał Rygiel
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Cztery przystanki do awansu

Zagłębie na zakończe-
nie roku podejmowało 
u siebie Chojniczankę.  
Kilka miesięcy wcześniej 
po błędzie bramkarza 
Miedziowi wywalczyli 
komplet punktów na ob-
cym terenie. Nic zatem 
dziwnego, że w mroźne 
listopadowe popołudnie 
wyszli na boisko z chęcią 
rewanżu za pechową po-
rażkę.  

Trener Stokowiec zdecydował 
się na wystawienie zespołu, w 
którym nie było żadnego no-
minalnego skrzydłowego, za to 
znalazło się miejsce dla czterech 
środkowych pomocników. To 
zagęszczenie środka było wodą 
na młyn dla Chojniczanki – 
podopieczni Mariusza Pawlaka 
również mogli skoncentrować 
swoje siły w centrum boiska, 
dzięki skutecznemu przesu-
waniu się uniemożliwiając Za-
głębiu budowanie dłuższych 
akcji. W dodatku wystarczyło 
jedno prostopadłe podanie, 
żeby goście rozrywali obronę 
Miedziowych. Na szczęście dla 
kibiców z Lubina, goście robili 

to zbyt rzadko żeby poważnie 
zagrozić bramce Konrada Fo-
renca. Po upływie dwóch kwa-
dransów gracze postanowili 
trochę rozgrzać przemarznię-
tych kibiców. Najpierw Marek 
Gancarczyk skierował piłkę 
do siatki Zagłębia, lecz Forenc 
i spółka mogli odetchnąć z 
ulgą – zawodnik Chojniczanki 
był na spalonym. Gospodarze 
potraktowali to jako sygnał 
ostrzegawczy i ruszyli do ata-
ku. Przyspieszenie przyniosło 
efekty w 39. minucie – świetną 
wrzutkę Woźniaka wykorzy-
stał Jakub Tosik, który głową 
zdobył bramkę. Gdy większość 
myślała już o przerwie i gorą-
cej herbacie, brak koncentracji 
obrońców z Lubina i pomyłkę 
trójki sędziowskiej wykorzystał 
Tomasz Mikołajczak. Przed 
wyrównaniem w 44. minucie 
zagrał piłkę ręką, lecz nie za-
uważył tego arbiter Rynkiewicz 
i do przerwy mieliśmy remis. 
Druga połowa również nie 
obfitowała w wiele ciekawych 
akcji, obaj trenerzy próbowa-
li rotować składem, chcąc w 
ten sposób wpłynąć na wynik 
spotkania.  Goście pragnęli 
dowieźć korzystny remis, Za-
głębie starało się żeby pokonać 
Misztala, ale za każdym razem 

brakowało precyzji albo pomy-
słu na kolejne etapy rozegrania. 
Do końca spotkania pozosta-
wało coraz mniej czasu, a w 
szeregach gospodarzy dało się 
wyczuć coraz większą despe-
rację. Z pomocą przyszło im 
szczęście – po dośrodkowaniu 
z rzutu wolnego strzał głową 
oddał Arkadiusz Woźniak. Co 
prawda uderzenie zostało wy-
bronione przez Piotra Misztala, 
ale kapitan Chojniczanki zrobił 
to tak niefortunnie, że futbo-
lówka po odbiciu od poprzecz-
ki trafiła w jego plecy i wpadła 
do siatki: 2:1. W ciągu doliczo-
nych trzech minut goście nie 
byli w stanie wyrównać i dość 
pechowo wyjeżdżali do domu 
bez punktów. 
Zagłębie zakończyło 2014 rok 
na zapleczu Ekstraklasy na po-
dium, ale przed Piotrem Sto-
kowcem i jego piłkarzami spo-
ro pracy, żeby walka o awans 
zakończyła się sukcesem. Je-
żeli wiosną będą nadal liczyć 
na szczęście, ono w końcu się 
wyczerpie, a wtedy uśmiechy 
i pewność siebie mogą szyb-
ko zniknąć z Lubina. Mimo 
wszystko, w Lubinie zima bę-
dzie spokojna. 

(m)

W dobrym kierunku



Z Andrzejem Polakiem 
wiązano w Wałbrzychu 
bardzo duże nadzieje. Tre-
ner z licencją UEFA PRO 
musiał gwarantować suk-
ces w rozgrywkach nowej 
drugiej ligi. Na początek 
Polak miał nie dopuścić 
do spadku Górnika z ligi. 
Wygrane z Rakowem Czę-
stochowa i Wartą Poznań 
oraz remisy z Ostrovią i 
Odrą Opole uratowały 
drugą ligę w Wałbrzychu. 

W przerwie między sezonami 

Górnika opuściło wielu graczy 
na czele z Michałem Bartko-
wiakiem czy ulubieńcem kibi-
ców Danielem Zinke. Oprócz 

nich Marek Wojtarowicz po-
stanowił zawiesić buty na koł-
ku,  Wojciech Szuba wrócił 
do Świdnicy, a Dominik Ra-
dziemski nie znalazł uznania 
u trenera i został wysłany na 
półroczne wypożyczenie do 
rywalizujących szczebel niżej 
Karkonoszy Jelenia Góra. Na 
miejsce wyżej wymienionych 
zawodników sprowadzono aż 
sześciu: trzech obrońców (Fi-
lipe, Tyktor, Cichocki), dwóch 
pomocników (Szepeta, Mań-
kowski) oraz  występującego 
już kiedyś  w biało-niebieskim 
trykocie napastnika Marcina 
Orłowskiego. 

Ofensywa

Taka ofensywa transferowa ni-
gdy wcześniej nie miała miej-

sca. Prezes klubu w wywiadzie 
przed sezonem zapewniał, że 
Górnik będzie się zaliczał do 
ścisłej czołówki. Rozpoczęło 
się od bardzo krótkiej przy-
gody w tak zwanym „Turnieju 
1000 Drużyn”, gdzie po wy-
męczonym awansie w Białej 
Podlaskiej nadeszła kompro-
mitująca porażka w Ostrowie 
Wielkopolskim. Na dodatek 
swój pierwszy uraz w tym se-
zonie doznał Damian Jaro-
szewski. W lidze wcale nie było 
lepiej. W pierwszej kolejce 
Górnik przegrał z Błękitnymi 
Stargard Szczeciński. W klubie 
tłumaczono, że ewidentnie ten 
klub nam nie leży (dwie poraż-
ki sezon wcześniej. W kolejnej 
serii gier wałbrzyszanie jechali 
do Limanowej. Pomimo zdo-
bycia jednego punktu pozostał 
niedosyt ponieważ Grzegorz 
Michalak nie wykorzystał rzu-
tu karnego.  Kolejny występ 
to porażka 0-1 z Rakowem 
Częstochowa. Później było już 
tylko gorzej. Kolejne poraż-
ki biało-niebiescy zapisali na 
koncie po starciach z Rozwo-
jem Katowice i Nadwiślanem 
Góra. Po meczu z zespołem z 
województwa dolnośląskiego 
trener Polak podał się do dy-
misji po raz pierwszy. Zarząd 
klubu dymisji jednak nie przy-
jął. Po siedmiu dniach było 
jeszcze gorzej, bo na wyjeździe 
w Tarnobrzegu. Siarka, będąca 
ligowym średniakiem, z dużą 
łatwością strzeliła „Górnikom” 
trzy bramki, a na dodatek sę-
dzia wyrzucił z boiska Sawic-
kiego po faulu taktycznym. To 
był ostatni mecz Andrzeja Po-
laka w Górniku. 

Nie wyszło

Podsumowując, Polak jako tre-
ner się nie sprawdził. Przed se-

zonem miał okazje ściągnąć do 
Wałbrzycha kilku zawodników. 
Takich warunków pracy mógł 
mu pozazdrościć jego poprzed-
nik Maciej Jaworski, który był 
ograniczony tylko do graczy 
z regionu.  Z piłkarzy, którzy 
przybyli do Wałbrzycha tylko 
jeden spełnił oczekiwania kibi-
ców. Jest nim Marcin Orłowski. 
Popularny „Orzeł”często trafia 
do siatki i biega za dwóch a na-
wet trzech zawodników. 

Cyrak

Po odejściu Polaka rozbitą 
drużynę w kolejnym meczu 
poprowadził dotychczasowy 
asystent, Piotr Przerywacz. 
Górnik z tym szkoleniowcem u 
steru przegrał z Energetykiem 
ROW Rybnik3-0 na własnym 
boisku, po raz kolejny tracąc 
trzy bramki. Przerywacz oka-
zał się trenerem tymczasowym, 
bo wkrótce zespół przejął nie-
spodziewanie Jerzy Cyrak. 
Ten młody trener (37 lat) ma 
bardzo duże doświadczenie 
w zawodzie.  Swoją przygodę 
rozpoczynał w Amice Wron-
ki, później przeniósł się do 
Lecha Poznań, przez ponad 
rok pracował również w Le-

chii Gdańsk, gdzie był asy-
stentem Tomasz Kafarskiego. 
Największe sukcesy osiągnął 
w roli drugiego trenera ekstra-
klasowego Lecha Poznań. Jako 
asystent Mariusza Rumaka 
sięgnął dwukrotnie po wicemi-
strzostwo Polski w latach 2012 
i 2013. W obecnym sezonie 
Lech jednak nie prezentował 
się zbyt korzystnie i duet szko-
leniowy stracił pracę. Mariusz 
Rumak znalazł zatrudnienie w 
Zawiszy, a działacze Górnika 
szybko ściągnęli do Wałbrzy-
cha Cyraka.  

Nutka optymizmu

Zastanawiam się, dlaczego Je-
rzy Cyrak tak bardzo ryzyku-
je? Ostatnie sezony spędził w 
ekstraklasie, gdzie organizacja 
klubu opiera się na kilkuna-
stu osobach. W Górniku  lwią 
część decyzji musi podejmo-
wać sam. Dodatkowo w klubie 
nie ma zespołu rezerw, gdzie 
ogrywaliby się juniorzy oraz 
zawodnicy w szerokiego skła-
du pierwszej drużyny. Jednak z  
każdym miesiącem szkolenio-
wiec radzi sobie coraz lepiej. 
W ostatnich sześciu kolejkach 
zamykający tabelę drugiej  ligi 
Górnik zdobył  dziesięć punk-
tów i strata do uciekających 
rywali jest coraz mniejsza, co 
napawa optymizmem przed 
rundą wiosenną. Ostatnio klub 
nawet zorganizował testy dla 
zawodników z regionu (przyje-
chali z  całego Dolnego Śląska) 
i mam zamiar bacznie im się 
przyglądać. 

Łukasz Nowakowski

 
 5II LIGA

 Są szanse? Górnik będzie walczył do końca!

Piłkarze AP Oleśnica 
pod wodzą trenera Ma-
teusza Góry najlepsi na 
turnieju halowym orli-
ków we Wrocławiu.

Wyniki:
AP Oleśnica – Victoria Świe-
bodzice 3:1
AP Oleśnica – WKS Śląsk Wro-
cław 3:3
AP Oleśnica – Polonia Wro-
cław 5:1
AP Oleśnica – AP Fair Play 
Wrocław I 3:2
AP Oleśnica – AP Fair Play 
Wrocław II 4:0

Klasyfikacja końcowa:
1. AP Oleśnica 13 pkt.
2. WKS Śląsk 11 pkt.
3. Polonia Wrocław 10 pkt.
4. AP Fair Play Wrocław I 6 pkt.
5. Victoria Świebodzice 1 pkt.
6. AP Fair Play Wrocław II 
1pkt.

Skład zwycięskiej drużyny: 
Szymon Gardzielewicz, Kuba 
Monasterski, Kacper Cieślik, 
Wojtek Terpilak, Jacek Łuczek, 
Michał Szczepaniak, Marcel 
Kaleciński, Arek Jóźwiak, Da-
mian Papis, Mateusz Sobko-
wiak, trener Mateusz Góra.

(fot.text. olesnickisport)

Orliki na hali

Górnik Wałbrzych testował ponad dwudziestu zawodników z regionu 
Dolnego Śląska. Piłkarze, którzy próbowali sił na obiektach Górni-
ka posiadali status młodzieżowca. Kilku z nich zostało zapisanych w 
trenerskich notesach. Ponownie takie testy odbędą się w styczniu, w 
trakcie przygotowań drużyny do rozgrywek drugiej ligi. 

(now)

Wzmocnienia?
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Pliki pdf z kolejnymi wy-
daniami „Dolnośląskiej 
piłki” są  do  pobrania na 
stronie DZPN: www.do-
lzpn.pl

Bolków - Darmax - ul. Sien-
kiewicza 62. Bieniowice – klub 
Kaczawa Bieniowice. 
Roztoka - Darmax - ul. 3-go 
Maja 59.  Jugowa sklep Reczyń-
ski –,  Dobromierz Konsum - 
ul. Kścińskiej 18/1,  Szczawno 
Zdrój - Krupa - ul. Bukowa 1,  
Legnica: Urząd Miasta, Urząd 
Skarbowy, Okręgowy Związek 
Piłi Nożnej, ZPN, sklep Saller 
przy Stadionie w Parku Miej-
skim, „Biedronka” ul. Asnyka, 
ul. Górnicza, HM Legnica – 
wejście główne, wejście od ul. 
Złotoryjskiej, ZM „Legmet”, ul. 
Heweliusza – sklep spożywczy,  
Starostwo Powiatowe, Miedź 
Legnica, Konfeks Legnica, cu-

kiernia  „Okoń” ul. Planetarna, 
ul. Gwiezdna, DK „Atrium”,  
stacja benzynowa „Orlen” skrz. 
Nowodworska/Jaworzyńska-
,”Real” optyk-fotograf, sklep 
spożywczy ul. Św. Trójcy

Jawor: Mega Foto ul. Staro-
miejska 4, Urząd Miasta. Świe-
rzawa: Urząd Miasta i Gminy
Wałbrzych: U Filipa - ul. Du-
nikowskiego 20, ALEX  - Duni-
kowskiego  20 lok 3,  Salmon - 
ul. Daszyńskiego 22,  Slaw Max 
- ul. Andersa 129,  Ciara - ul. 
Dąbrowskiego 1/A, 
Graczyk - ul. 1-go Maja 7, Lot-
niku - ul. Lotników 2,U Filipa 
- ul. 11-go Listopada Nr 107,
Mamińska - ul. Mickiewicza 
44. Seba - Osiedle Górnicze 4, 
Górnik Wałbrzych
Głuszyca: Wiżbicki - ul. Łu-
kasiewicza 6, Wdowiak - ul. 
Ogrodowa 5, Głuszyca,
Walim: Tyka - ul. Wyszyńskie-

go 9a, Delikatesy, Na rogu - ul. 
Kościuszki 1, 
Pieszyce: ELJOT -  Rościszów 
60, ELDE -   Kościuszki 3,
Bielawa: Ciszewska - ul. Wol-
ności 132, Mikołajczak - ul. 
Osiedlowa 1.
Janowice Wlk.: Walters - ul. 
Świerczewskiego 8, Pacccha 
- ul. 1-go Maja 24, Mirek - ul. 
1-go Maja, Pluto - ul. Trzcińska 
71, 
Sokołowiec 65 – Ozga,
Wrocław – DZPN, sklep Ślą-
ska ul. Oporowska,  Orzeł 
Pawłowice, „Baza Smaków” 
ul. Krzycka, „Solus” ul. Po-
wstańców Śl., WKS Śląsk, Wo-
jewódzka Federacja Sportu ul. 
Borowska 1, sklep  spożywczy 
ul. Rymarska, „Redeco” ul. Ro-
gowska”, rozgrywki Wrocbal, 
Lutynia – sklep spożywczy
Wojcieszyn: Eko - Abram - 
Wojcieszyn 23, Barra Jurkie-
wicz 
Osiecznica: Halka , Tomaszów 
Bolesławiecki: Andrzejak, Pi-
cińsk.
Różyniec 41a Widcil , Molno 
– sklep

Kąty Wrocławskie: Urząd 
Miasta i Gminy, Pietrzykowice: 
sklep spożywczy
Oleśnica: Pogoń Oleśnica
Świętoszów: Kowalski - Szkol-
na 10a , Bolesławiec - Leszno 
Górne Bolesława 16, Urząd 
Miasta, BKS Bolesławiec. Stara 
Kamienica: Gosia - Kopaniec 
60,  Admu Stara Kamienica 
45a,
Szklarska Poręba: - Jedności 
Narodowej 6. Orłowice 66 , Su-
lików: Denil  Plac Wolności 7,
Zgorzelec: Orzeszkowej 42,  
Kampizu 1  Łużycka 47a, De-
vil 2 - Łużycka 30, Devil 3 Ko-
ściuszki 50a,
Żarska Wieś 57 Kusiail , Żarki 
Średnie 67/4 Ekoplast, Pieńsk: 
Dorka ul. Świerczewskiego 104
Osiecznica  GS Lubańska 45a, 
Lubin: sklep Zagłębia w Galerii 
Cuprum, Zagłębie Lubin, Gór-
nik Lubin, Urząd Gminy
Polkowice: Urząd Miasta i 
Gminy, centrum sklep małpka 
Rynek, Klub Sportowy Górnik
Chojnów: Urząd Miasta,  
Chojnowianka, Kunice: urząd 
gminy, Mewa Kunice

Parchów: sklep koło domu 
kultury, Głogów: Urząd Miasta
Jelenia Góra: Urząd Miasta, 
przychodnia  POZ ul. Cieplic-
ka 83A,  Książnica Karkonoska 
ul. Cieplicka 172

Krzeczyn: sklep spożywczy, 
Trzebnice:  sklep  spożywczy, 
Chocianowiec: sklep spożyw-
czy
Chocianów: urząd gminy, bi-
blioteka, sklep spożywczy w 
centrum, Przemków: Urząd 
Miasta i Gminy, Radwanice: 
Urząd Gminy, sklep spożywczy 
w centrum, Kłobuczyn: sklep 
spożywczy
Gaworzyce: Urząd Gminy, 
sklep spożywczy w centrum,  
Jerzmanowa: Urząd Gminy
Kwielice: sklep spożywczy, 
Grębocice: Urząd Gminy, 
sklep spożywczy w centrum, 
Moskorzyn: sklep spożywczy, 
ZG Rudna: wejście główne, 
Złotoryja: urząd miasta, skle-
py spożywcze w Rynku, cukier-
nie „Okoń”.

(red)

Tu jesteśmy

Runda jesienna w trze-
ciej lidze dobiegła końca. 
Na fotelu lidera przed-
sezonowy faworyt Port 
2000 Mostki z dorob-
kiem czterdziestu pięciu 
punktów. Zaledwie jeden 
punkt mniej ma rewelacja 
rozgrywek z Dzierżonio-
wa. Na dnie tabeli Polonia 
Trzebnica, która uzbiera-
ła tylko pięć punktów. 

Przed sezonem klub Fort 
2000 Mostki był jednym z fa-
worytów rozgrywek. Mostki 
to wieś w województwie lu-
buskim, gdzie mieszka około 
600 mieszkańców. Wszystko 
zaczęło się w 2007 roku, kie-
dy drużyna zgłosiła się do 
rozgrywek C klasy. Od tego 
momentu minęło siedem 
lat i Mostki okupują pozycję 
lidera w trzeciej lidze dol-
nośląsko-lubuskiej. Mimo 
tego, że klub gra w 3. lidze 
to organizacyjnie wygląda 

przynajmniej jakby grał na 
zapleczu ekstraklasy. Solidna 
i doświadczona kadra zawod-
ników, bardzo duży budżet, a 
nawet klubowy autokar - to 
wszystko składa się na świet-
ny wynik drużyny. Transfery 
w przerwie letniej też były 
imponujące. Mający za sobą 
kilkanaście występów w eks-
traklasie Adrian Świątek czy 
rozgrywający najlepszą run-
dę w życiu Piotr Okuniewicz 
(15 bramek w 17 meczach) 
to dwa najbardziej trafione 
transfery w przerwie między 
sezonami. Tuż za nimi jest 
czarny koń z Dzierżoniowa. 
Dowodzona przez Zbignie-
wa Soczewskiego Lechia traci 
tylko jeden punkt do lidera. 
Zespół jest dobrze zgrany i to 
jego największa siła. Dodat-
kowo nie ma jednego lidera, 
co powoduje, że w każdym 
meczu inny zawodnik pró-
buje brać ciężar gry na siebie. 
Oprócz tego Lechia ma jeden 
z najmłodszych zespołów w 

3 lidze, co daje im ogromne 
perspektywy na przyszłość. 
Trzecia w tabeli, ale ze stratą 
9 punktów do lidera jest Ślęza 
Wrocław. Po nieudanej walce 
o 2 ligę przebudowana i od-
młodzona Ślęza może uznać 
3 miejsce w tabeli jako mały 
sukces. Władze klubu zapo-
wiadają kolejne zmiany, któ-
re mają nastąpić na wiosnę, 
choć trzeba liczyć się tym, że 
kolejni zawodnicy opuszczą 
najstarszy klub z Wrocławia. 
Cieszy też fakt, że dobre wy-
stępy zawodników na tym 
szczeblu rozgrywek docenia 
ekstraklasowy Śląsk Wrocław. 
Owocuje to zaproszeniami na 
testy. Ostatnio taki zaszczyt 
dostąpił bramkarza żółto –
krwistych, Marcina Gąsio-
rowskiego. 

Jak na razie nieco rozczaro-
wują rezerwy drużyn z eks-
traklasy i pierwszej ligi - Śląsk 
II Wrocław jest czwarty, a 
Zagłębie II Lubin jest szóste. 

Obie te drużyny powinny 
walczyć o awans, ponieważ 
występy w wyższej lidze dały-
by lepsze efekty w ogrywaniu 
młodzieży w seniorskiej piłce.  

Ciężkie chwile jesienią prze-
żywali fani MKS Oława. 
Piłkarze tego klubu jeszcze 
niedawno grali przecież na 
poziomie drugiej ligi. Począt-
kiem problemów w Oławie 

było odejście w lecie trenera 
Zbigniewa Smółki. Ogromne 
problemy finansowe klubu 
powodują, że za rok MKS naj-
prawdopodobniej zobaczy-
my w IV lidze. Pewniakiem 
do spadku jest za to mocno 
odstająca od stawki Polonia 
Trzebnica. 

Łukasz Nowakowski

1.  Formacja Port 2000 Mostki 18 45 55-18
2.  Lechia Dzierżoniów 18 44 37-15
3.  Ślęza Wrocław 18 36 36-22
4.  Śląsk II Wrocław 17 36 43-22
5.  UKP Zielona Góra 17 31 31-26
6.  Zagłębie II Lubin 18 30 36-26
7.  KS Stilon Gorzów Wielkopolski 17 29 34-16
8.  Polonia-Stal Świdnica 18 27 37-18
9.  Karkonosze Jelenia Góra 18 26 33-29

10.  Foto-Higiena Gać 18 26 31-27
11.  KP Brzeg Dolny 18 25 30-36
12.  Piast Żmigród 18 20 28-36
13.  KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie 17 19 21-26

14.  Piast Karnin 
(Gorzów Wielkopolski) 18 18 19-36

15.  Bielawianka Bielawa 18 13 15-37
16.  MKS Oława 18 12 12-29
17.  Dąb Przybyszów 18 11 18-50
18.  Polonia Trzebnica 18 5 11-58

Kto awansuje?
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Sto pięćdziesiąt lat przepisów 

W związku z przypada-
jące w 2013 roku roczni-
cą ukazania się w Anglii 
PIERWSZYCH OFICJAL-
NYCH PRZEPISÓW GRY 
W PIŁKĘ NOŻNĄ zasłu-
guje na uwagę znamienny 
w historii piłkarstwa prze-
łom w pojęciach, który 
zadecydował o przyszłym 
ustroju i ewolucji piłki 
nożnej. Punktem zwrot-
nym był zatarg, który po-
wstał na jesieni 1863 roku 
miedzy przedstawicielami 
dwóch przeciwstawnych 
poglądów na cechy gry w 
piłkę nożną. 

Konkretnie chodziło o to czy 
powinno się zezwolić lub za-
kazać graczom stosowania 
PODSTAWIANIA NOGI a w 
szczególności ZAHACZANIA 
NOGA O GOLEŃ LUB STOPĘ 
przeciwnika („hak”). Niepo-
rozumienie zakończył rozkład 
ówczesnego futbolu na rugby i 
piłkę nożną. 

Hak i regulacja

Rzecz przedstawiała się na-
stępujący sposób: W połowie 
ubiegłego stulecia futbol angiel-
ski niczym prawie nie różnił się 
od gry rugby, wprowadzonego 
do szkół gdzie cieszył się wielką 

popularnością wśród młodzie-
ży. Po ukończeniu szkoły mło-
dzież zakładała własne kluby 
sportowe. Brak jednolitych za-
sad gry - każda szkoła i każdy 
klub miały własne przepisy - 
poważnie utrudniał organizo-
wanie lokalnych zawodów, a już 
wprost uniemożliwiał rozgry-
wania ich z zespołami zamiej-
scowymi. W celu zapobieżenia 
ewentualnym nieporozumie-
niom i sporom strony umawiały 
i uzgadniały warunki gry przed 
rozpoczęciem spotkania. 
Gdy wreszcie zrozumiano po-
trzebę i konieczność uporząd-
kowania tego stanu rzeczy, 
przedstawiciele klubów piłkar-
skich, na zebraniu w dniu 26 
października 1896 roku posta-
nowili jednomyślnie powołać 
do życia związek piłki nożnej 
- THE FOOTBALL ASSOCIA-
TION, którego pierwszym za-
daniem było opracowanie jed-
nolitych zasad gry. 
Tu jednak doszło do niepo-
rozumienia miedzy zwolen-
nikami rugby a stronnikami 
zupełnego wyeliminowania z 
przyszłych przepisów takich 
sposobów tradycyjnego FO-
OTBALU jak: noszenie piłki 
w rękach, wydzieranie jej z rak 
przeciwnika, zatrzymywanie 
go rękoma, przewracanie itp. 
Kością niezgody w tym wszyst-
kim, która doprowadziła do ze-
rwania prowadzonych układów 
była kwestia PODSTAWIANIA 

NOGI PRZECIWNIKOWI. 
Gdy na następnym z kolei ze-
braniu, które odbyło się 24 
listopada, większość przedsta-
wicieli uchwaliła przyjęcie pro-
jektu przepisów opracowanego 
przez zwolenników „czystej 
gry”, stronnicy zasad gry rugby 
z nowo założonego przed mie-
siącem związku wystąpili, w 
następstwie, czego ostateczne 
rozstanie RUGBY Z PIŁKĄ sta-
ło się faktem dokonanym. 

Jednolite

Historyczne zgromadzenie 
klubów pozostałych w THE  
FOOTBALL ASSOCIACION 
w dniu 8 grudnia 1863 roku 
przyjęło poprzednio przedłu-
żony projekt i uznało go, jako 
PIERWSZE, OFICJALNE I 
JEDNOLITE PRZEPISY GRY 
W PIŁKĘ NOŻNĄ. 
Na całość przepisów złożyło 

się zaledwie trzynaście ustę-
pów: maksymalne wymiary 
boiska - 182 X 91 metrów; sze-
rokość bramek 7,32 m. o nie-
ograniczonej wysokości i bez 
połączenia słupków bramko-
wych poprzeczką sznurem lub 
liną; liczbę graczy, na, których 
nie mogło być więcej niż 20 w 
każdym zespole; używanie rąk 
do chwytania, noszenia lub za-
grywania piłki; zatrzymywania 
przeciwnika posiadającego pił-
kę, wydzieranie mu jej przemo-
cą z rąk, kopania w nogę „poni-
żej kolana” chwytania rękoma, 
obalenia na ziemię, atakowa-
nia ciałem w dowolny sposób. 
Biegnącego bez piłki przeciw-
nika atakować rękoma jednak 
nie wolno było. Znajdujący się 
przed piłką gracz był spalony 
tak długo dopóki nie zajął miej-
sca za piłką. 

Gol

Bramka zdobyta była wte-
dy, kiedy piłka przeszła przez 

bramkę bez względu, na jakiej 
wysokości z zastrzeżeniem ze 
nie została do bramki wnie-
siona, wrzucona uderzona lub 
wepchnięta rękoma. Po każ-
dorazowym zdobyciu bram-
ki drużyny zmieniały połowy 
boiska. W razie wyjścia piłki z 
gry wznowienie jej wykonywał 
gracz, który pierwszy dogonił 
piłkę poza boiskiem; mógł ja 
wyrzucić rękoma lub kopnąć 
zawsze jednak w kierunku pro-
stopadłym do linii okalającej 
pole gry. 
Dzisiaj przepisy mają swoją lo-
giczna strukturę, która uzupeł-
niana w miarę potrzeby urzę-
dowymi rozstrzygnięciami i 
instrukcjami pozwala zarówno 
na podniesienie poziomu piłki 
nożnej jak i na tępienie wszel-
kich objawów sprzecznych z 
duchem gry i właściwym poj-
mowaniem jej sportowego cha-
rakteru.

Opr. Andrzej Padewski

Aby lepiej zorientować się w 
niezwykłym rozwoju przepi-
sów gry w piłkę nożna przed-
stawiamy chronologię: 

1863 - ustalenie pierwszych 
przepisów gry w piłkę nożną. 
1866 - zmiana reguły spalone-
go: gracz nie jest spalony, gdy 
przed nim są trzej przeciwnicy. 
Ustalenie wysokości słupków 
bramkowych na 5,50 m i połą-
czenie ich taśmą. 
1870 - pozwolono bramkarzo-
wi na posiłkowanie się w grze 
rękoma. 
1871 - ustalono objętość piłki 
na 68,5 - 70 cm. Zakazano na-
tarcia na przeciwnika od tyłu. 
1872 - wprowadzono rzut z 
rogu. 
1873 - rzut wolny pośredni. 
1874 - zezwolono używać na-
golenników. Połączono słupki 
poprzeczką. 
1875 - zniesiono regułę zmian 
połówek boiska po zdobytej 
bramce. 
1877 - zezwolono nacierać na 
przeciwnika, gdy ten jest zwró-
cony twarzą do bramki. 
1878 - zarządzono wykonywa-
nie rzutu wolnego w razie nie-
prawidłowego rzutu od bram-
ki. 
1880 - wprowadzono karę usu-
wania graczy z boiska. 
1881 - ustanowienie urzędu 
sędziego bez przymusu zatrud-
niania go. 

1882 - polecono wykonywać 
wyrzut obiema rękami sponad 
głowy wrzucającego. 
1833 - zmniejszono wysokość 
słupków bramkowych z 5,50 m 
na 2,44 m. 
1884 - nazwano sędziów bocz-
nych sędziami liniowymi. 
1887 - uznano rozpoczęcie gry, 
rzut od bramki i rzut z rogu 
za rzuty wolne. Wprowadzono 
5,50 metrową odległość prze-
ciwników od piłki przy wy-
konywaniu rzutów wolnych. 
Wprowadzono po raz pierwszy 
do przepisów „rzut sędziowski”
1890 - ustalono pojęcie rzutu 
karnego. 
1891 - mianowano sędziego 
JEDYNYM kierownikiem za-
wodów i postanowiono, że jego 
rozstrzygnięcia są „niezacze-
pialne”. 
1893 - postanowiono, że rzut 
karny ma być wykonywany 
bezpośrednio. 
1895 - nadano sędziemu prawo 
korzystania ze swojej władzy 
także podczas chwilowej prze-
rwy w grze. 
1897 - zarządzono, że w razie 
potrzeby czas gry dla wyko-
nania rzutu karnego musi być 
przedłużony. Każda drużyna 
musi mieć 11 graczy. Czas gry 
90 minut. 
1898 - ustalono, że piłka musi 
ważyć 370-425 gramów. Z wy-
rzutu bezpośredniego bramki 
zdobyć nie można. 

1903- ustalono wymiary pól 
bramkowych i karnych (obo-
wiązują nadal). Wprowadzo-
no: rzuty wolne bezpośrednie i 
pojęcie „korzyści”. Zarządzono, 
że rzut od bramki ma być wy-
konywany z pola bramkowe-
go. Ustalono ze wykroczenia 
popełnione tylko rozmyślnie 
powoduje rzut karny oraz ze 
nieprawidłowe wykonanie rzu-
tu karnego wymaga nakazanie 
rzutu wolnego. 
1907- postanowiono, że przy 
rzucie karnym bramkarz ma 
przebywać w obrębie pola 
bramkowego. Zakazano wyko-
nywać natarcie w sposób zbyt 
silny lub niebezpieczny. 
1908 – ogłoszono, że gracz na 
własnej połowie boiska nie 
może być spalony. 
1912 - uprawniono bramkarza 
do zagrywania piłki rękoma w 
obrębie własnego pola karnego
1913 - zwiększono odległość 
przeciwnika od piłki z 5,50 na 
9 metrów 
1918 - nie zatwierdzono pierw-
szego wniosku o spalonym 
1919... - ewolucja przepisów 
trwa do czasów współczesnych. 
Przedstawione kalendarium 
zobrazowało kształtowanie się 
przepisów. Wyraźnie widać, że 
były one każdorazowo uzależ-
niane od rozwoju gry bez jakie-
gokolwiek wpływu na zmianę 
jej zasadniczego charakteru. 
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Emocje już powoli opa-
dają po jesiennych zma-
ganiach w IV Lidze 
dolnośląskiej, jest więc 
czas na to, by pokusić 
się o podsumowanie 
pierwszej rundy sezonu 
2014/2015 w wykonaniu 
zespołów, rywalizują-
cych na wspomnianym 
wcześniej szczeblu roz-
grywkowym.

POPSULI ZABAWĘ

Rezerwy Miedzi po raz drugi 
z rzędu zostały najskutecz-
niejszą drużyną jesieni w IV 
Lidze dolnośląskiej, strzelając 
80 goli w 16 meczach, co daje 
średnią równo 5 bramek na 
każde spotkanie. Takie liczby 
nie są niczym niesłychanym w 
B Klasie, jednak w IV Lidze do 
codzienności nie należą. Dla 
porównania cofniemy się do 
2013 roku, gdy jesienią Miedź 
II również mogła pochwalić się  
najlepszą ofensywą, lecz wtedy 
współczynnik gola na mecz 
dla tej drużyny wyniósł 2,65 
– różnica jest widoczna gołym 
okiem, a jej efekt to pierwsze 
miejsce drugiego garnituru 
Legnicy, 15 zwycięstw i jeden 
remis… oczywiście, na pół 
sezonu przed końcem roz-
grywek takie stwierdzenia są 
trochę ryzykowne, ale mo-
żemy z dużym prawdopodo-
bieństwem przyjąć, że rezer-
wy Miedzi dołączą w sierpniu 
2015 roku do rezerw Zagłębia 
Lubin oraz Śląska Wrocław, 
które występują w III Lidze 
dolnośląsko-lubuskiej. 
Niespełna rok temu Polkowice 
wycofały swój klub z II Ligi, 
co było następstwem ograni-
czenia przez miasto dotacji na 
drużynę. Zaistniała sytuacja 
gwarantowała omawianej eki-
pie start w IV Lidze dolnoślą-
skiej w sezonie 2014/2015 i po 
pierwszej rundzie już możemy 
śmiało powiedzieć, że KS nie 
ma zamiaru za długo zabawić 
na obecnym poziomie roz-
grywkowym. Można było się 
tego zresztą spodziewać, cho-
ciaż oczywiście skład byłego 
II-ligowca uległ zmianom po 
degradacji, ale aktualna tabela 

IV Ligi dolnośląskiej świadczy 
o tym, że moc zespołu zosta-
ła zachowana. 13 zwycięstw, 
dwa remisy i porażka pozwo-
liły KSowi na zajęcie drugiego 
miejsca po jesiennych zma-
ganiach, ale od samej pozycji 
w stawce ważniejsza jest od-
ległość, jaka dzieli wicelidera 
od trzeciego miejsca. Różnica 
ta wynosi aż 12 punktów… po 
prostu pierwsze dwie ekipy 
popsuły trochę zabawę w grę 
o awans, trudno spodziewać 
się jeszcze emocji związanych 
z walką o III Ligę, lecz dopóki 
piłka w grze…

DALEKO OD AWANSU, 
DALEKO OD SPADKU

Ze względu za zamieszanie w 
kwestii liczby drużyn, jakie 
miały spaść z IV Ligi w sezo-
nie 2013/2014, reprezentacja 
Bolesławca, która zakończy-
ła zmagania na 11. miejscu, 
jeszcze po ostatnim meczu nie 
mogła być pewna utrzyma-
nia się na obecnym poziomie 
rozgrywkowym. Ostatecznie 
strefa spadkowa nie sięgnęła 
po BKS, a klub dobrze wy-
korzystał uśmiech losu, bo w 
nowym sezonie spisuje się już 
zdecydowanie lepiej. Przede 
wszystkim w Bolesławcu la-
tem doszło do wielu kluczo-
wych zmian personalnych 
– m. in. na stanowisku preze-
sa pojawił się Janusz Rajcza-
kowski, na ławce trenerskiej 
zasiadł Andrzej Kisiel, a w 
składzie drużyny pojawiło się 
aż 11 nowych nazwisk. Efekt? 
9 zwycięstw, 2 remisy, 5 pora-
żek i trzecie miejsce w tabeli 
po jesiennych zmaganiach. Ze 
względu na świetną dyspozy-
cję Legnicy oraz Polkowic, ze 
względu również na porażki 
BKSu z czołowymi ekipa-
mi ligi w trakcie jesiennych 
zmagań, trudno podejrzewać 
Bolesławiec o możliwość na-
wiązania walki o drugie lub 
pierwsze miejsce wiosną 2015 
roku, ale dla kibiców omawia-
nej drużyny zapewne najważ-
niejszy jest fakt, że zapomnieli 
już o czymś takim, jak strefa 
spadkowa.
Tylko jeden mecz zremisowa-
ła jesienią drużyna z Kowar, 
która w poprzedniej edycji 

rozgrywek pobiła kilka re-
kordów związanych właśnie 
z podziałami punktów (jesie-
nią 2013 zgromadziła 10 razy 
dzieliła się łupem z rywalami). 
Zmiana tej statystyki jednak w 
niczym Olimpii nie pomogła, 
bo o ile po pierwszej rundzie 
sezonu 2013/2014 była blisko 
strefy nagradzanej awansem 
(i zresztą do końca sezonu o 
ten awans walczyła), to teraz 
szanse Kowar na ewentual-
ną promocję są tak daleko, że 
ciężko je dostrzec. Trudno za 
ten stan rzeczy winić kogokol-
wiek z zespołu Olimpii – po 

prostu Legnica i Polkowice 
zdecydowanie wybiły się po-
nad poziom IV Ligi, wypra-
szając za drzwi pozostałych 
uczestników gry o tron. Z dru-
giej jednak strony, Olimpia nie 
ustrzegła się wpadek, jak np. 
porażka 1:2 z Chojnowem lub 
aż 0:3 ze Strzegomiem, przez 
co straciła szanse na spędzenie 
zimy na podium. W uzyski-
waniu lepszych wyników pod-
opiecznym trenera Kapelana 
mogłaby pomóc lepsza sku-
teczność – 20 strzelonych goli 
(czyli aż czterokrotnie mniej 
niż lider) to najsłabszy wynik 
spośród wszystkich pierw-
szych dziesięciu ekip IV Ligi 
dolnośląskiej, ale za to defen-
sywa Kowar należy do ścisłej 
czołówki…
… lecz nijak nie może równać 
się z obroną Szczedrzykowic, 
którym 9 straconych goli daje 
średnią 0,56 na mecz i jest to 
najlepszy wynik rundy jesien-
nej w omawianej lidze. Nie tyl-
ko postawą defensywy Orkan 

wyróżnił się spośród pozosta-
łych drużyn - podopieczni tre-
nera Oleśkiewicza nie dali się 
pokonać Legnicy oraz Polko-
wicom (oba mecze zakończy-
ły się podziałem punktów)… 
ale przytrafiły się też wpadki 
w postaci remisów z Bieruto-
wem i Żarowem (słowo wpad-
ki może jest tu trochę użyte 
na wyrost, ponieważ Widawa 
i Zjednoczeni nie należą do 
dostarczycieli łatwych punk-
tów, ale są beniaminkami, w 
dodatku niżej notowanymi od 
Szczedrzykowic), czego efek-
tem jest dwucyfrowa strata 
do drugich w tabeli Polkowic, 
lecz przy jednym zaległym 
meczu do rozegrania.
Idąc dalej trafiamy na Stary 
Śleszów, w którym latem do-
szło do zmian na ławce trener-

skiej oraz w składzie drużyny. 
Do Kobierzyc odszedł przede 
wszystkim trener Krzykowski, 
który jest jednym z głównym 
autorów sukcesu LKSu w po-
staci awansu i utrzymania się 
w IV lidze. W dodatku zespół 
opuściło kilku ważnych graczy 
(czterech z nich powędrowało 
razem z trenerem do GKSu) 
i efekt tych zmian był taki, że 
na pierwsze zwycięstwo w se-
zonie 2014/2015 kibice Stare-
go Śleszowa musieli czekać aż 
do 14. września. Później było 
już jednak znacznie lepiej, 
szczególnie dobrze LKS ra-
dził sobie w roli gospodarza, 
w dodatku dostarczając kibi-
com sporych dawek emocji 
za pośrednictwem zwycięstw 
uzyskiwanych w końcowych 
fragmentach gry i ostatecznie 
Stary Śleszów spędzi zimę w 
górnej części tabeli. Tuż obok 
Starego Śleszowa natomiast 
mamy Wielką Lipę, która 
ma chyba wykupiony abona-
ment na okolice środka tabeli, 

gdzie spędza większość czasu 
awansu w 2011 roku. Jak w 
poprzednim sezonie, tak i w 
obecnej edycji rozgrywek So-
kół punktował przede wszyst-
kim przed własną publiczno-
ścią, gdzie przegrał tylko ze 
Szczedrzykowicami.
Jedną z bardziej rzucających 
się w oczy różnic pomiędzy 
poprzednim a obecnym se-
zonem IV Ligi dolnośląskiej 
jest postawa beniaminków. 
Rok temu dwóch z nich na 
poważnie liczyło się w grze o 
awans, a jeden z nich (Brzeg 
Dolny) ostatecznie wywalczył 
mistrzostwo oraz promocję 
do III Ligi. Jesień 2014 przy-
niosła jednak w tym aspekcie 
wyraźną zmianę i obecnie no-
wicjusze zamieszkują raczej 
w okolicach strefy spadkowej, 
ale jest jeden wyjątek, w posta-
ci Żarowa. Zjednoczeni świet-
nie poradzili sobie z ekipami 
dolnej części tabeli, nie dali się 
pokonać żadnemu innemu be-
niaminkowi, potrafili też wy-
grać w Ząbkowicach Śląskich, 
czy w Bogatyni. Trochę do 
życzenia pozostawia postawa 
defensywy, która straciła naj-
więcej goli spośród wszystkich 
pierwszych jedenastu ekip w 
lidze, ale 8. miejsce i 9 oczek 
przewagi nad strefą ewaku-
acyjną do Okręgówki można 
śmiało uznać za pierwszy suk-
ces Żarowa po awansie.
Tuż pod Żarowem znalazła się 
reprezentacja Bogatyni, która 
bardzo przyzwoicie wystar-
towała i w pierwszej połowie 
jesieni stale przebywała w 
górnej części stawki. Później 
jednak w rozkładzie jazdy 
Granicy pojawiły się znacznie 
trudniejsze zadania i od po-
czątku października do koń-
ca listopada 2014r. Bogatynia 
zdołała odnieść zaledwie jed-
no zwycięstwo. Zimę piłkarze 
Granicy spędzą na 9. miejscu, 
ale 9 oczek przewagi nad strefą 
spadkową gwarantuje spokój 
w przygotowaniach do rundy 
wiosennej.
Znacznie więcej można było 
się spodziewać po Ząbkowi-
cach Śląskich, podejrzewa-
nych przed sezonem o moż-
liwość gry o najwyższe cele. 
Rzeczywistość jednak okazała 
się mało łaskawa dla Orła, 
mającego przez pewien czas 
nawet bezpośredni kontakt ze 
strefą spadkową. W trakcie 
piłkarskiej jesieni w Ząbko-
wicach Śląskich doszło też do 

Jest prawidłowość
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zmiany na stanowisku trenera 
(Damian Okrojka zastąpił To-
masz Stelmach) i chociaż sy-
tuacja Orła uległa minimalnej 
poprawie, to jednak 10. miej-
sce i 8 kroków przewagi nad 
granicą ciemniejszej części 
tabeli nie są szczytem marzeń 
kibiców z Ząbkowic Śląskich.
Dopiero w 4. kolejce obecne-
go sezonu Strzegom zdobył 
pierwszy punkt, a aż do 7. serii 
spotkań musieli czekać kibice 
omawianego klubu na premie-
rowe zwycięstwo. Jeżeli doda-
my do tego pierwszą bramkę 
strzeloną dopiero w piątym 
meczu, to pojawia się obraz 
drużyny, będącej pierwszym 
kandydatem do ewakuacji na 
niższy poziom. Tak jednak 
wyglądał tylko początek je-
sieni w wykonaniu AKSu, a 
później było już zdecydowanie 
lepiej. Wspomniane wcześniej 
zwycięstwo z Wielką Lipą za-
początkowało passę czterech 
z rzędu kompletów oczek 
podopiecznych trenera Krzy-
żanowskiego, czas ewidentnie 
działał na korzyść jego bryga-
dy, a na pożegnanie z piłkarską 
jesienią trafił się nawet remis 
1:1 z wiceliderem z Polkowic. 
Oczywiście, można stwierdzić, 
że 11. lokata i 7 kroków prze-
wagi nad granicą spadku to 
słaby wynik, ale należy wziąć 
po uwagę dwa fakty: Strzegom 
posiada jedną z młodszych 
ekip w IV Lidze dolnośląskiej, 
która latem w dodatku zosta-
ła uszczuplona o Sudoła oraz 
Buryłę, czyli jedne z ważniej-
szych ogniw zespołu. Po dru-
gie, AKS od września pozba-
wiony jest własnego boiska, co 
stawia osiągnięty przez Strze-
gom wynik w innym świetle. 
Na uwagę zasługuje również 
defensywa AKSu, ponieważ 20 
straconych goli jest czwartym 
najlepszym wynikiem w staw-
ce.

W GORĄCYM KOTLE

Niżej mamy już tylko zespoły, 
które rok temu występowały 
na innych poziomach niż IV 
Liga i obecnie są na dobrej 
drodze do ponownej zmiany 
szczebla rozgrywek. Jeszcze na 
bezpiecznym terenie, ale tylko 
z oczkiem przewagi nad strefą 
spadkową, uplasował się be-
niaminek z Mirska, legitymu-
jący się liczbą aż 43 straconych 
goli. Trudno jednak będzie 
wiosną zachować Włókniarzo-

wi obecną pozycję, ponieważ 
tuż za nim zasiada spadkowicz 
z Kobierzyc. GKS latem został 
mocno przebudowany, przede 
wszystkim na ławce trener-
skiej zasiadł Marcin Krzykow-
ski, znany dobrze ze swych 
osiągnięć z ekipą ze Starego 
Śleszowa. Również w skła-
dzie doszło do wielu zmian, 
do Kobierzyc sprowadzono 
kilku wyróżniających się za-
wodników z niższych pozio-
mów rozgrywkowych, kilku 
juniorów, ale też znalazło się 
miejsce dla bardziej doświad-
czonych graczy... i na początku 
efekt tych zmian nie wyglądał 
najlepiej. Aż do 18. paździer-
nika kibice musieli czekać na 
pierwsze zwycięstwo GKSu, 
które jednak nie poprawiło 
znacznie sytuacji zespołu w ta-
beli. Optymistyczna za to była 
końcówka w wykonaniu Ko-
bierzyc – wzmocniona pozy-
skaniem Krzysztofa Wołczka 
drużyna w niezwykle ważnym 
meczu wygrała z Bierutowem, 
tydzień później (po równie 
istotnym starciu) z Kobierzyc 
bez punktu wyjechali gracze 
Zgorzelca, co pozwoliło bry-
gadzie trenera Krzykowskiego 
zbliżyć się na zaledwie jeden 
krok do bezpiecznego terenu.
Tuż za Kobierzycami (z taką 
samą ilością punktów na kon-
cie) ulokował się beniaminek 
z Bierutowa, na którego ławce 
trenerskiej latem zasiadł An-
drzej Szczypkowski. Widawa 
jesienią prezentowała się, jak 
na nowicjusza przystało, czyli 
punktowała w pojedynkach z 
niżej notowanymi rywalami, 
przegrywała z przeciwnikami 
z wyższych części tabeli (cho-
ciaż nie zawsze, m. in. potrafiła 
zremisować z Orkanem 1:1), a 
wiele do życzenia pozostawiła 
końcówka rundy – Bierutów 
nie wygrał żądnego z ostatnich 
sześciu spotkań (raz zremiso-
wał), a w tym czasie walczył m. 
in. z Kobierzycami, Chojno-
wem, Ząbkowicami Śląskimi, 
czy Strzegomiem, czyli z dru-
żynami, które trudno zaliczyć 
do ligowej czołówki.
Niezły start zanotowała ekipa 
ze Zgorzelca, która nie prze-
grała żadnego z pierwszych 
czterech spotkań, a w tym cza-
sie pokonała reprezentantów 
Bolesławca 3:1. Dalsza część 
sezonu okazała się dla benia-
minka znacznie trudniejsza 
i na kolejne zwycięstwo kibi-
com Nysy przyszło czekać aż 

do 15. listopada, kiedy to ich 
ulubieńcy wygrali 1:0 z AK-
Sem. Trzy punkty w starciu ze 
Strzegomiem mają jednak dla 
nowicjusza olbrzymią wartość, 
ponieważ dzięki nim udało się 
zbliżyć do bezpiecznego tere-
nu na odległość dwóch punk-
tów, a że Zgorzelec rozpocznie 
wiosenne zmagania od po-
tyczki z Chojnowem, jest spo-
ra szansa na choćby chwilowe 
wyrwanie się ze strefy spadko-
wej... ale najpierw przydałoby 
się poprawić skuteczność, po-
nieważ 10 zdobytych bramek, 
to zdecydowanie najsłabszy 
wynik w lidze.
Na szarym końcu mamy re-
prezentantów Chojnowa, któ-
rzy tylko raz wygrali (ale za to 
sprawiając sporą niespodzian-
kę, bo ich ofiarą byli gracze z 
Kowar), zanotowali 4 remisy 
i aż 11 porażek. W dodatku 
Chojnowianka z liczbą 45 
straconych goli legitymuje się 
najsłabszą defensywą w lidze... 
zima jest długa, potrafi przy-
nieść wiele poważnych zmian 
w różnych zespołach i właśnie 

na te zmiany muszą liczyć ki-
bice z Chojnowa, bo inaczej 
czeka ich powrót do Klasy 
Okręgowej.

CO MÓWIĄ LICZBY?
OGÓŁEM ROZEGRANYCH 
MECZY: 127 (spotkanie Ząb-
kowic Śląskich ze Szczedrzy-
kowicami zostało przeniesio-
ne na wiosnę 2015 roku)
REMISÓW: 23
ZWYCIĘSTWA GOSPODA-
RZY: 59
ZWYCIĘSTWA GOŚCI: 45
OGÓŁEM STRZELONYCH 
GOLI: 442 (3,48 na mecz)
GOLE STRZELONE PRZEZ 
GOSPODARZY: 240
GOLE STRZELONE PRZEZ 
GOŚCI: 202
NAJLEPSZA OFENSYWA: 
MIEDŹ II LEGNICA – 80 
strzelonych goli (średnia 5 na 
mecz)
NAJLEPSZA DEFENSYWA: 
ORKAN SZCZEDRZYKO-
WICE – 9 straconych goli 
(średnia 0,56 na mecz)
NAJWIĘCEJ ZWYCIĘSTW: 
MIEDŹ II LEGNICA (15)

NAJWIĘCEJ PORAŻEK: 
CHOJNOWIANKA CHOJ-
NÓW, WŁÓKNIARZ MIRSK 
(11)
NAJWIĘCEJ REMISÓW: 
NYSA ZGORZELEC (5)
KRÓLOWIE WŁASNEGO 
BOISKA: KS POLKOWICE 
(25 punktów, lecz Polkowice 
na swoim terenie rozegrały je-
den mecz więcej niż Legnica, 
która w ośmiu potyczkach w 
roli gospodarza zdobył kom-
plet 24 oczek)
NAJLEPSI W PODRÓŻY: 
MIEDŹ II LEGNICA (22 
punkty)
NAJWYŻSZE ZWYCIĘ-
STWO: MIEDŹ LEGNICA 
(9:0 w meczu z Granicą Boga-
tynia oraz 0:9 w meczu z Nysą 
Zgorzelec)
NAJLEPSZY STRZELEC: 
ADAM WASILEWSKI 
(MIEDŹ II LEGNICA – 23 
gole)

Marcin Zwierzyński/
Dolpilka.pl

Fot. (miedz legnica)

Nadrabiamy zaległości i 
liczymy trafienia dolno-
śląskich snajperów. Po-
niżej strzelcy z czwartej 
ligi.

Rezerwy Legnicy jesienią 2014 
roku były poza wszelką konku-
rencją w IV lidze dolnośląskiej 
i podobnie mają się sprawy z 
najlepszym strzelcem Miedzi. 
Aż 23 bramki zgromadził na 
swoim koncie Adam Wasilew-
ski (średnia 1,44 gola na mecz), 
bijąc na głowę pozostałych 
snajperów omawianych roz-
grywek. Zresztą, na drugim 
miejscu mamy Kamila Zieliń-
skiego, który również repre-
zentuje barwy Legnicy, można 
więc pokusić się o stwierdze-
nie, że klasyfikacja strzelców 
oddaje to, co ogólnie działo się 
w trakcie pierwszej części sezo-
nu. Wyjątkiem jest Przemysław 
Kloc – jego zespół z Żarowa 
zimę spędzi w środku stawki, 
ale snajper beniaminka upla-
sował się na trzecim miejscu 
najlepszych strzelców IV Ligi 
jesienią 2014r.
Miedź II Legnica może się 
również pochwalić największą 
ilością zawodników w składzie 

ze strzelonym golem w takcie 
rundy jesiennej – dla Legnicy 
trafiało w sumie dwudziestu 
piłkarzy, a ogólnie w IV Lidze 
dolnośląskiej na listę strzelców 
wpisało się 171 graczy.

23 – Adam Wasilewski (Miedź 
II Legnica)
12 - Kamil Zieliński (Miedź II 
Legnica)
11 – Przemysław Kloc (Zjed-
noczeni Żarów)
9 - Krzysztof Drzazga (KS Po-
lkowice)
7 – Przemysław Wichłacz 
(Miedź II Legnica), Krzysztof 
Kaliciak, Karol Fryzowicz (KS 
Polkowice), Emanuel Oha-
ghwu (BKS Bobrzanie Bole-
sławiec), Jarosław Wichowski 
(Włókniarz Mirsk)

6 – Maciej Bancewicz, Wojciech 
Jurak, (KS Polkowice), Bartosz 
Nowak (Miedź II Legnica), 
Kacper Wojciechowski (BKS 
Bobrzanie Bolesławiec), Patryk 
Jędrzejowski (Sokół Wielka 
Lipa), Przemysław Kiełcz (LKS 
Stary Śleszów), Daniel Magiera 
(Widawa Bierutów)
5 –Jewhen Sawczuk (Granica 
Bogatynia), Marcin Kraśnicki, 
Marek Dudka (BKS Bobrzanie 
Bolesławiec), Tomasz Koci-
szewski (Orkan Szczedrzyko-
wice), Mateusz Zatwarnicki 
(Miedź II Legnica)
 

Marcin Zwierzyński/
Dolpilka.pl

Fot. (miedzlegnica)

Zaległości
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Piłkarze w grupie drugiej 
jeleniogórskiej A-klasy za-
kończyli zmagania ligowe 
w tym roku kalendarzo-
wym. Po rundzie jesiennej 

tabeli przewodzi Cosmos 
Radzimów.

Drużyna prowadzona przez Arka-
diusza Ziomka, w ostatniej kolejce 
przedłużyła serię meczów wygra-

nych. Zwycięstwo 7:3 nad druży-
ną Stella Lubomierz było piątym 
z rzędu drużyny z Radzimowa. 
Mimo tej dobrej serii przewaga 
nad drugą w tabeli Olszą Olszyna 
wynosi jedynie dwa punkty. Po-
kazuje to, że w rundzie wiosennej 
walka o pierwsze miejsce w tabe-
li będzie pasjonująca. Jednak nie 
oznacza to, że tylko te dwie druży-
ny rozstrzygną między sobą kwe-
stię awansu do klasy okręgowej. 
Czwarta w tabeli Pogoń Markocice 
traci do lidera jedynie sześć punk-
tów. 
Słabo spisują się drużyny, które w 
poprzednim sezonie występowały 
w B-klasie, co pokazuje, że ciężkie 
jest życie beniaminka. Najwyżej w 
tabeli spośród trzech beniaminków 
plasuje się drużyna Sudety Giebuł-
tów, która zgromadziła czternaście 
punktów. Jaśnica Opolno Zdrój 
i Chmielanka Chmieleń znajdu-
ją się w strefie spadkowej tyle, że 

drużyna z Chmielenia nie wygrała 
ani jednego z czternastu spotkań 
i do pierwszej bezpiecznej lokaty 
traci dziesięć punktów. Walka o 
utrzymanie będzie się toczyć prak-
tycznie między całą dolną połową 

tabeli. Ogólnie w 98 rozegranych 
meczach padło 538 goli co daje 
5,49 gola na mecz.

Adam Cierpik
Fot. (o.o.)

1 COSMOS RADZIMÓW 14 35 60-18
2 OLSZA OLSZYNA 14 33 62-16
3 BŁĘKITNI STUDNISKA 14 30 50-23
4 POGOŃ MARKOCICE 14 29 46-24

5 KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 14 26 46-37

6 STELLA LUBOMIERZ 14 24 42-33
7 SKALNIK RĘBISZÓW 14 16 36-36
8 LZS RADOSTÓW 14 16 37-44
9 ISKRA ŁAGÓW 14 15 30-50

10 SUDETY GIEBUŁTÓW 14 14 35-49
11 BAZALT SULIKÓW 14 12 31-53
12 JAŚNICA OPOLNO ZDRÓJ 14 12 23-54
13 ORZEŁ PLATERÓWKA 14 10 22-45
14 CHMIELANKA CHMIELEŃ 14 4 18-56

Ruszyli... Cosmos

Jesienią 2014 nikt nie zdołał 
we wrocławskiej Klasie Okrę-
gowej dorównać Danielowi 
Magierze, który w pierwszej 
rundzie sezonu 2013/2014 
strzelił w sumie dwadzieścia  
bramek.

 Na szczycie klasyfikacji najlep-
szych snajperów ponownie mamy 
napastnika beniaminka, czyli Ar-
kadiusza Markowskiego z Łowę-
cic, który uzbierał do tej pory 12 
trafień. Tuż za liderem mamy aż 
czterech piłkarzy, w tym Karola 
Siódmiaka z Pogoni Oleśnica, któ-
ry w trakcie ostatniego jesiennego 
weekendu popisał się hat-trickiem 
w starciu z Wratislavią.

W trakcie jesieni 2014 we wro-
cławskiej Okręgówce bramkarzy 
pokonywało w sumie 179 zawod-
ników, a najwięcej z nich (po 13) 
reprezentowało barwy Goszcza 
oraz Rzeplina.

12 – Arkadiusz Markowski (Zjed-
noczeni Łowęcice)
11 – Mariusz Żyłka (Czarni Kon-
dratowice), Piotr Walczak (Sokół 
Marcinkowice), Marcin Mróz (KS 
Łozina), Karol Siódmiak (Pogoń 
Oleśnica)
9 - Piotr Konopacki (Dolpasz Sko-
kowa), Paweł Kubiak (Pogoń Ole-
śnica)
8 - Dawid Fajkowski (Wiwa 
Goszcz), Karol Domagała (Orzeł 
Sadków), Bartłomiej Matyja (Wra-

tislavia Wrocław), Tomasz Wasiak 
(Bór Oborniki Śląskie), Łukasz 
Nowak (Wiwa Goszcz), Marcin 
Wielgus (Falko Rzeplin), Bartosz 
Korgul (Strzelinianka Strzelin),
7 – Kamil Rek (Polonia Środa 
Śląska), Daniel Jarzębiński (KS 
Łozina), Michał Łuczak (Orzeł 
Sadków), Tomasz Sitek (Wiwa 
Goszcz)
6 – Jarosław Gajowy, Mateusz 
Moskwa (Wiwa Goszcz), Tomasz 
Rudolf (Falko Rzeplin), Radosław 
Karasek (Orzeł Pawłowice), Mar-
cin Kuś (Burza Chwalibożyce), To-
masz Janicki, Jarosław Gołda (GKS 
Mirków/Długołęka), Damian 
Piszczałka (Wratislavia Wrocław)

Marcin Zwierzyński/Dolpilka.pl

Snajperzy z okręgówki
Rozgrywki jeleniogórskiej A-
-klasy w grupie trzeciej są już 
na półmetku. Dodatkowo ro-
zegrano już pierwszą kolejkę 
rundy wiosennej. Po czter-
nastu meczach na pierwszym 
miejscu znajduje się Apis 
Jędrzychowice. Gromadka i 
Nowogrodziec do rundy  re-
wanżowej przystąpią zapewne 
z nadziejami, że lider prześpi 
zimę, ale w Jędrzychowicach 
na pewno nie będą chcieli roz-
trwonić jesiennego dobytku.
Można śmiało powiedzieć, że już 
po rundzie jesiennej sprawa pierw-
szego miejsca jest rozstrzygnięta. 
Drużyna z Jędrzychowic wygrała 
wszystkie mecze strzeliła dwa razy 
więcej goli niż  drużyna druga w 
tabeli i straciła najmniej bramek 
ze wszystkich drużyn w stawce. 
Beniaminka GKS Gromadka, któ-
ry zajmuje drugie miejsce, lider 
pokonał 7:1, a z trzecim w tabeli 
Chrobrym wygrali 5:1. Pokazuje 
to, że w tej lidze zespół z Jędrzy-
chowic nie ma sobie równych. Jed-
nak walka o drugie miejsce zapo-

wiada się bardzo ciekawie. Oprócz 
wspomnianych wcześniej drużyn z 
Gromadki i Nowogrodźca o awans 
powalczy Sparta Zebrzydowa. Ta 
ostatnia z drużyn ma najlepszy 
bilans bezpośrednich spotkań z 
drużynami Krzysztofa Czachary z 
Gromadki oraz Sławomira Tkacza, 
czyli Chrobrego Nowogrodziec. 
Widać, że aby wywalczyć awans 
ważne będzie utrzymanie formy 
i nie tracenie punktów z druży-
nami z dolnej połowy tabeli. W 
grupie trzeciej jeleniogórskiej A-
-klasy losy beniaminków układają 
się różnie. Wspomniany wicelider 
GKS radzi sobie bardzo dobrze, 
ale Rybak Parowa (jedenaste miej-
sce) i LZS Zaręba (dwunaste miej-
sce) poczynają sobie raczej słabo 
i na wiosnę będą musiały drżeć o 
utrzymanie. Łącznie rozegrano 98 
meczów i padło podczas nich 476 
bramek co daje średnią 4,86 gola 
na mecz. Najlepszym strzelcem po 
czternastu meczach jest zawodnik 
drużyny Apis Jędrzychowice Grze-
gorz Rydol. 

Adam Cierpik
Fot. (o.o.)

1 APIS JĘDRZYCHOWICE 14 42 78-13
2 GKS GROMADKA 14 33 39-19
3 CHROBRY NOWOGRODZIEC 14 31 49-25
4 SPARTA ZEBRZYDOWA 14 28 43-25

5 GKS TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 14 25 41-24

6 MAJDAN BOLESŁAWICE 14 20 36-34
7 LZS ŁAZISKA 14 19 24-29
8 LZS BRZEŹNIK 14 16 19-39
9 GÓRNIK WĘGLINIEC 14 15 27-31

10 KS STARE JAROSZOWCE 14 14 28-38
11 RYBAK PAROWA 14 14 32-50
12 LZS ZARĘBA 14 13 20-38
13 KS ŁĄKA 14 10 25-54
14 GKS IWINY 14 4 15-57

Z nadziejami

Trwają zapisy do dziewią-
tej już edycji piłkarskich 
rozgrywek  Sycówka Cup.

 - Zapraszamy zakłady pracy, klu-
by sportowe i drużyny osiedlowe. 
Czekają atrakcyjne nagrody i pro-
fesjonalna obsługa zawodów – za-

chęca Łukasz Schönfelder, pomy-
słodawca i organizator Sycówki.

Turniej został po raz pierwszy zor-
ganizowany w grudniu 2006 roku. 
-Sam pomysł narodził się już dużo 
wcześniej. Początkowo miałem 
wielkie obawy, że chętnych do 
czynnego udziału w turnieju zi-
mowym może być troszkę za mało. 
Jak się później okazało byłem 
w błędzie – wspomina inicjator 
przedsięwzięcia.

Zgłoszenia i uzyskanie szczegó-
łowych informacji możliwe jest 
telefonicznie pod nr tel. 604 923 
338 lub osobiście w sklepie przy ul 
Gorczycy 2 w Sycowie.

Bartłomiej Michalak 
(olesnickisport)

Halowo w Sycowie
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Niewiele klubów grają-
cych w lidze okręgowej 
może poszczycić się wie-
loma drużynami mło-
dzieżowymi, zawodnika-
mi, którzy występowali w 
reprezentacji Polski oraz 
faktem, iż trenowała na 
ich obiekcie reprezentacja 
Francji. Konfeks Legnica 
zdecydowanie należy do 
takich klubów. Z dyrek-
torem legnickiego klubu 
Piotrem Potyczem rozma-
wiał  Damian Szpyra.

- Ostatni mecz rundy jesiennej 
nie zakończył się dla Konfeksu 
szczęśliwie. Czy mógłby Pan 
posumować miniony okres w 
kilku słowach?
- Jeśli chodzi o podsumowanie 
tej rundy, to była to runda słaba 
dla Konfeksu. Dawno nie byli-
śmy tak nisko w tabeli. Skończy-
liśmy na dziewiątym miejscu, a 
wydawało nam się, że w najgor-
szym przypadku będzie to miej-
sce piąte. Zespół zdecydowanie 
stać na lepszy wynik, co pokaza-
ło między innymi pewne zwycię-
stwo z Chrobrym Głogów, który 
w całej rundzie przegrał jedynie 
z nami. Taka sytuacja spowodo-
wana jest tym, że mamy młody 
zespół. Polityka klubu wygląda 
tak, że jeżeli któryś z chłopaków 
dostanie propozycje z wyższej 
ligi, to nie trzymamy go na siłę. 
Tym bardziej, że młodzi zawod-
nicy odchodzą do takich klu-
bów jak Zagłębie Lubin, Śląsk 
Wrocław, czy Miedź Legnica i 
ubytki w składzie musimy łatać 
co raz młodszymi zawodnikami. 

Myślę, że druga runda będzie 
zdecydowanie lepsza, ponieważ 
chciałbym aby mój zespół po-
walczył o pierwszą trójkę, ale jak 
zakończą sezon na piątym miej-
scu, to też nie będzie źle.

- Których zawodników wyróż-
niłby Pan w przekroju całej 
rundy?
- Z pewnością do pewnych 
punktów naszego zespołu mo-
żemy zaliczyć bramkarza Se-
bastiana Tamiołę. Na równym 
poziomie grał również kapi-
tan zespołu Adam Popecki, a z 
młodych zawodników postęp 
zrobił Krystian Kowalczyk – 
jest to wszechstronny chłopak, 
który grał w obronie i pomocy, 
ale również były takie przypad-
ki kiedy musiał stanąć miedzy 
słupkami i tam również poradził 
sobie dobrze. 

- Transfery to zawsze jeden z 
ciekawszych tematów, dlatego 
też nie omieszkam zapytać o to 
Pana. Możemy spodziewać się 
ruchów transferowych ze stro-
ny klubu, a może już wiadomo 
kto przeniesie się do innego 
klubu?
- W tej rundzie nikt nie opuści 
Konfeksu, ale będziemy szukali 
napastnika. To co dało się za-
obserwować w grze zespołu, to 
brak osoby, która w odpowied-
ni sposób wykańczałaby akcje. 
Jest to jeden z elementów, którzy 
rzutuje na naszą pozycje w tabe-
li. Spodziewać się można rów-
nież powrotów z wypożyczeń. 
To są młodzi chłopcy, siedem-
nasto-osiemnastoletni, których 
wypożyczaliśmy do zespołów z 

niższych klas.

- Jak wygląda sprawa z młod-
szymi sekcjami. Ile ich właści-
wie jest?
- Mamy dziesięć zespołów, po-
czynając od grupy cztero-pięcio-
letnich chłopców Bambini, z cze-
go się bardzo cieszę. Ich treningi 
to bardziej zabawa i robią to dwa 
razy w tygodniu. Grupa działa 
od półtora roku, więc jesteśmy 
jednymi z pierwszych w regio-
nie, którzy taką grupę posiadają. 
Potem mamy grupę Skrzatów, 
czyli chłopców mających po 
sześć-siedem lat. Następnie Ża-
ków oraz dwie grupy Orlików, 
Młodzików, Trampkarzy, Junio-
rów Młodszych. Prowadzimy 
także ligę szkół podstawowych, 
skąd zbieramy zawodników. 
Organizujemy również liczne 
turnieje dla młodzieży w róż-
nych kategoriach wiekowych. W 
sumie, w klubie systematycznie 
trenuje około dwustu dzieci.

- Wspomniał Pan o juniorach 
młodszych. Jak oni radzą sobie 
w obecnych rozgrywkach?
- Grają w Dolnośląskiej Lidze 
Juniorów Młodszych i bardzo z 
tego się cieszymy, gdyż dla nich 
jest to okazja pokazania się, za-
grania z lepszymi drużynami. W 
tym sezonie naszym głównym 
celem jest utrzymanie, dlatego, 
że jest to zespół stosunkowo 
młody. Jeżeli udałoby nam się 
utrzymać teraz, to w przyszłym 
sezonie moglibyśmy mierzyć 
wyżej, gdyż większość z tych za-
wodników zostanie w swojej ka-
tegorii wiekowej. 

- Konfeks Legnica może po-
chwalić się zawodnikami, któ-
rzy grali w reprezentacji, a 
swoje pierwsze kroki stawiali 
właśnie tutaj, na lokalnej mu-
rawie przy Grabskiego...
- Niesamowite, że w takim klu-
bie jak ten, w którym dostaje-
my bardzo skromne środki z 
legnickiego Urzędu Miasta na 
działalność, to tych zawodników 
wychodzi stosunkowo dużo. W 
pierwszej reprezentacji Polski 
grali Grzesiek Bartczak, Marcin 
Robak - aktualny król strzelców 
Ekstraklasy. W drużynach ju-
niorskich reprezentacji ponad 
sześćdziesiąt meczy zagrał Krzy-
siek Łacina. Ostatnio zadebiuto-
wał w reprezentacji Polski U-17 
Mateusz Piotrowski - obecnie  
w Zagłębiu Lubin. Trzeba także 
wspomnieć o takim zawodniku 
jak Zbyszek Murdza, który grał 
w wielu klubach ekstraklaso-
wych. Sławek Kułyk, który rów-
nież grał w Ekstraklasie. Prze-
mek Szuszkiewicz, który zdobył 

ze kilka lat temu ze Śląskiem 
Wrocław mistrzostwo kraju. 
Ostatnio kilku zawodników od 
nas odeszło do Miedzi Legnica 
i Zagłębia Lubin, między inny-
mi Bartinka i Krawczun. Dzięki 
takim zawodnikom nazwa Kon-
feks jest znana w Polsce z dobre-
go szkolenia młodzieży.

- No właśnie. To marka znana 
nawet obecnemu selekcjonero-
wi naszej reprezentacji, Ada-
mowi Nawałce, który gościł na 
obiekcie Konfeksu?
- Tak, w maju ubiegłego roku 
przyjechał do nas Adam Na-
wałka z zespołem Górnika Za-
brze, jako ówczesny trener tego 
zespołu. Trenowali na naszym 
boisku około dwóch godzin, 
przygotowując się do meczu 
ligowego z Zagłębiem Lubin. 
Miałem okazje porozmawiać z 
Adamem indywidualnie i w po-
zytywnych słowach wypowia-
dał się o naszym boisku, gdyż 
jak powiedział, w Polsce bardzo 
mało spotyka się takich muraw 
naturalnych jak na Konfeksie. 
Powiedział również, że jeżeli 
będą grali z którąś z okolicznych 
drużyn, to zawsze będą przyjeż-
dżać do nas na treningi. Konfeks 
Legnica, to nie tylko klub piłkar-
ski specjalizujący się w szkoleniu 
młodzieży. Konfeks prowadzi 
także klub Olimpijczyka, gdzie 
raz do roku zapraszani są polscy 
medaliści olimpijscy. Dodatko-
wo Konfeks może pochwalić się 
tym, iż jest organizacją pożytku 
publicznego. W związku z tym, 
można przekazywać na naszą 
działalność jeden procent  swo-
jego dochodu.

- Dziękuję za rozmowę.

Fot. (sch, arch. konfeks)

Kiedy kolejny kadrowicz z Konfeksu?

Piotr Potycz

Konfeks juniorzy starsi 1995

Konfeks seniorzy  2015
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Sparta Wrocław to jeden z 
kilku faworytów do awan-
su z grupy V wrocławskiej 
Klasy B.  Założycielem, 
prezesem i zawodnikiem 
Sparty jest Łukasz Zajm. 
Z asystentem trenera re-
prezentacji Polski w piłce 
nożnej sześcioosobowej 
o początkach klubu, jego 
teraźniejszości, przyszło-
ści i spełnianiu osobistych 
marzeń rozmawia Michał 
Rygiel.

- Czy mógłbyś krótko przed-
stawić swój klub?
- Nieoficjalnie działamy od 2004 
roku. Wtedy to trójka znajo-
mych z jednego z wrocławskich 
gimnazjów postanowiła założyć 
klub. Nie był on jednak nigdzie 
zarejestrowany, po prostu ist-
niał, rozgrywał mecze sparin-
gowe, czasami organizowaliśmy 
treningi. Oficjalnie klub powstał 
w 2009 roku, wtedy został zgło-
szony do Urzędu Miasta i to od 
tego momentu zaczęła się cała 
przygoda Sparty Wrocław. W 
tym roku również zaczęliśmy 
nasze występy w C klasie.

- Sparta Wrocław to chyba 
najbardziej profesjonalnie za-
rządzanych klubów w B klasie. 
Jakim wyzwaniem jest utrzy-
manie takich standardów or-
ganizacyjnych?
- Samo dojście do takiego pozio-
mu wymagało dużo pracy, krok 
po kroku staraliśmy się wszyst-
kie rzeczy organizacyjne budo-
wać od podstaw. Podpatrywali-
śmy inne kluby, patrzyliśmy jak 
te kwestie wyglądają w zespo-
łach z najwyższej półki. Część 
rozwiązań wymyślamy sami i 
widzimy, jak inni wykorzystują 
nasze rozwiązania. Staramy się, 
żeby poziom organizacyjny sta-
le rósł. Jest to ciężkie, ponieważ 
mamy coraz więcej zawodników. 

- Czym przekonałeś firmę In-
data do sponsorowania Sparty 
i na jakich zasadach działa ta 
umowa?
- Tak naprawdę Indata Software 
to dalszy ciąg firmy Tro Media, 
która wcześniej sponsorowała 
nasz klub. Pozyskaliśmy tę firmę 
za sprawą jednego z naszych za-
wodników, który po prostu tam 

pracował i dzięki temu umówili-
śmy się na spotkanie, mimo tego 
że prezesa i ludzi zarządzających 
firmą już nie ma, nowe władze 
dalej chciały z nami współpra-
cować. Zgodnie z umową co kil-
ka miesięcy możemy otrzymać 
środki finansowe, dzięki którym 
możemy zakupić stroje meczo-
we, dresy, piłki czy ostatnio ko-
szulki treningowe.

- Jakie znaczenie ma pozyska-
nie sponsora dla gry i działal-
ności pierwszego zespołu?
- Na pewno klub działa bar-
dziej profesjonalnie, pomaga to 
również przyciągnąć nowych 
zawodników, którzy widzą że 
zespół ma sponsora strategicz-
nego. Napędza nas to również do 
dalszego działania, ponieważ nie 
działamy tylko na naszą markę, 
ale też na markę sponsora. Za-
wodnicy także są bardziej zmo-
bilizowani, gdy mogą otrzymać 
profesjonalny sprzęt sportowy. 

- Przejdźmy teraz do pierwsze-
go zespołu. W minionym sezo-
nie Sparta zajęła dopiero ósme 
miejsce, chociaż dwie poprzed-
nie kampanie zakończyły się 
na podium. W czym upatru-
jesz przyczyny tego regresu? 
- Rzeczywiście, dwa sezony po 
awansie do B Klasy to miejsca 
na podium. Miniony sezon był 
gorszy ze względu na to, że wy-
czerpała się formuła współpracy 
z byłym trenerem, który uważał, 
że z klubem osiągnął wszystko. 
Nie potrafił zmotywować zespo-
łu do lepszej pracy, w związku z 
tym w trakcie rundy jesiennej 
doszło do zmiany szkoleniowca. 
Nowy trener nie mógł jesienią 
zbyt wiele zrobić, wiosną było 
trochę lepiej.

- Wydaje się jednak, że to tylko 
wypadek przy pracy – rundę 
jesienną sezonu 2014/15 za-
kończyliście na 4. miejscu z za-
ledwie trzypunktową stratą do 
lidera z Kobierzyc. Walczycie o 
awans? 
- Zgadza się, dwa z trzech pierw-
szych meczów przegraliśmy, ale 
potem nastąpiły same zwycię-
stwa po drodze zaledwie dwu-
krotnie remisując. Cel jest jasny 
– walczymy o awans do A klasy. 
Jesteśmy w stanie temu podołać 
organizacyjnie, cały okres zimo-
wy to będą intensywne treningi 

podporządkowane temu, żeby 
od pierwszej do ostatniej kolej-
ki walczyć o awans. Zawodnicy 
są tego świadomi i nie możemy 
przegapić takiej szansy.

- Patrząc z perspektywy preze-
sa - czy trener Łukasz Zając ma 
pod swoją opieką zawodników, 
którzy bez problemu poradzili-
by sobie w wyższych ligach?
- Mateusz Łącz w zeszłym sezo-
nie miał dużo bramek i otrzymał 
sporo propozycji transferowych, 
ale ze względu na kilkutygo-
dniowy wyjazd do Francji zde-
cydował się zostać w klubie. 
Z pewnością ma umiejętności 
do walki w A klasie czy w lidze 
okręgowej. W wyższych ligach 
na pewno poradziłby sobie rów-
nież kapitan zespołu – Łukasz 
Walkiewicz bardziej znany pod 
pseudonimem „Messi”, który 
również miał propozycje na 
przykład z Polonii Wrocław.

- Zeszły sezon to założenie dru-
giego zespołu Sparty, czy masz 
w planach utworzenie chociaż 
jednej grupy juniorskiej?
- Chcemy budować profesjonal-
ny klub krok po kroku, od pierw-
szej drużyny przez drugi zespół 
po grupy młodzieżowe. Powoli 
zaczynamy planować założenie 
takiego zespołu. Wymogi licen-
cyjne A Klasy niejako wymuszą 
na nas posiadanie chociaż jed-
nej grupy młodzieżowej. Powoli 
nad tym pracujemy, będziemy w 
ferie zimowe czy w wakacje or-
ganizowali treningi dla dzieci i 
młodzieży, więc jeżeli to wypali, 
w porozumieniu ze sponsorem 
będziemy chcieli założyć grupę 
na stałe.

- Wracając jeszcze do Sparty 
II, czy Damian Musiałek po 
powrocie do zdrowia będzie 
grającym trenerem, który do-
prowadzi klub do końca roz-
grywek, czy też cały czas trwają 
poszukiwania nowego szkole-
niowca?
- W tym sezonie na drugi zespół 
spadła istna plaga nieszczęść i 
pecha, ponieważ Damian Mu-
siałek to trzeci, a można powie-
dzieć że nawet czwarty trener. 
Zdanie większości zawodników 
i zarządu jest takie żeby został 
trenerem również po wylecze-
niu kontuzji. Czy uda się połą-
czyć granie z pełnieniem funkcji 

trenera? Myślę, że w C klasie się 
da, sporo zespołów na tym po-
ziomie stosuje to rozwiązanie. 

- Do kadry II zespołu często 
zgłaszają się nowi zawodnicy, 
niektórzy odchodzą - czy pro-
blemy ze stabilizacją kadry i 
sztabu szkoleniowego są głów-
ną przyczyną niezbyt dobrej 
formy Sparty II?
- Rotacja jest naprawdę ogromna 
i nie pozwala to zgrać się ze sobą 
zawodnikom – natomiast dopó-
ki pierwszy zespół jest w B kla-
sie, to druga drużyna nie może 
do niej awansować. Dlatego też 
nowi zawodnicy trafiają do re-
zerw, możemy ich wypróbować 
w meczach. Również jest trochę 
obcokrajowców, lecz taka jest 
polityka zespołu, żeby zawodni-
ków było dużo, żeby każdy miał 
szansę się pokazać. Dopóki I ze-
spół nie awansuje, zapewne tak 
to będzie wyglądało. 

- Ostatnio na waszej stronie 
internetowej można było prze-
czytać nieprzyjemne komen-
tarze ze strony anonimowego 
zawodnika - jak zakończyła się 
ta sprawa?  
- Co jakiś czas pojawiają się lu-
dzie z zewnątrz i komentarzami 
starają wprowadzić się trochę 
destabilizacji w szeregach ze-
społu. Ostatnio takie próby po-
dejmowała osoba pod pseudo-
nimem Tatum, której tożsamość 
nie została ustalona. Z jednej 
strony wprowadza to trochę za-
mieszania, z drugiej mobilizuje 

zawodników. Wiedzą oni w ten 
sposób, że nie tylko ich interesu-
je czy Sparta wygra mecz czy go 
przegra i na boisku chcą poka-
zać swoją siłę i zgranie. 

- W klubie robisz niemalże 
wszystko - od prowadzenia po-
meczowych wywiadów, przez 
grę w meczach po bycie preze-
sem - jak wiele czasu zajmuje 
Ci działalność na rzecz klubu?
- Można powiedzieć, że Sparta 
to moja druga praca. Co naj-
mniej pół etatu dziennie trzeba 
na to poświęcić, żeby klub funk-
cjonował na wysokim poziomie 
trzeba włożyć dużo czasu. Wy-
mieniłeś dużo rzeczy, natomiast 
jest sporo osób, które mi w tym 
pomagają – mają swoje zadania 
i wywiązują się z nich dobrze. 
Natomiast moim marzeniem od 
najmłodszych lat było posiada-
nie klubu piłkarskiego i zarzą-
dzanie nim, więc kierując Spartą 
spełniam swoje marzenia.

- Czego życzyć tak zajętemu 
człowiekowi na nadchodzący 
rok?
Myślę, że głównie powodzenia w 
organizowaniu klubu. Tego, żeby 
Sparta dalej była klubem, który 
przyciąga nowych zawodników. 
Dobrze byłoby awansować do A 
klasy i poprawić wyniki drugiej 
drużyny. Po prostu – żeby klub 
dalej się rozwijał, bo kto nie 
idzie do przodu ten się cofa. 

- Dziękuję za rozmowę.

Wyszarpać punkty
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Mikołaj Hanc rozmawiał 
z zawodnikiem Orła Paw-
łowice – Aleksem Linie-
wiczem (ukr. Oleksii Li-
nevych)

Swoje pierwsze piłkarskie 
kroki stawiał na boisku w No-
wogrodzie Wołyńskim, gdzie 
po kilku latach przebił się do 
drużyny seniorów, grającej w 
odpowiedniku polskiej IV ligi. 
Na studiach występował w li-
dze uniwersyteckiej reprezen-
tując barwy Uniwersytetu Ki-
jowskiego, a po przeprowadzce 
do Polski, założył koszulkę ze-
społu Wydziału Mechaniczne-
go Politechniki Wrocławskiej. 
Oleksii Linevych  -  bo o nim 
mowa - po trzech latach przy-
gody z polską piłką, postano-
wił podzielić się swoimi prze-
myśleniami na temat różnic 
między futbolem w Polsce i na 
Ukrainie.

- Zanim przyjechałeś do 
Polski, grałeś w piłkę na bo-
iskach naszych wschodnich 
sąsiadów. Są jakieś różnice 
między ukraińską ligą rejo-
nową a polską okręgówką?

– Nie wiem, czy w pełni od-
dam realia piłki nożnej w tych 
dwóch krajach. Na Ukrainie 
miałem okazję, by szerzej 
przyjrzeć się szkoleniu mło-
dzieży. W końcu sam w wieku 
8 lat zacząłem grać w druży-
nie z Nowogrodu Wołyńskie-
go. Mam z tamtych lat dobre 
wspomnienia, bo zawsze by-
liśmy w czołówce tabeli, a to 
z pewnością może nieco znie-
kształcić obraz... Podobnie 
było na studiach, gdy trochę 

kopałem w drużynie uniwer-
syteckiej w Kijowie. Trenowa-
łem też w zespole grającym 
w amatorskiej lidze Ukrainy 
oraz lidze obwodu żytomier-
skiego (Ukraiński system roz-
grywek piłkarskich składa się 
z: Premier Ligi (odpowiednik 
Ekstraklasy), I i II ligi, lig re-
gionalnych tzw. obwodowych 
(IV) oraz rejonowych.), ale 
trwało to jedynie pół roku, 
bo wyjechałem do Wrocławia, 
gdzie - w co trudno uwierzyć 
nawet i mnie - miałem okazję 
trenować z kolegami, którzy 
ukończyli szkółkę Dynama 
Kijów. Po zebraniu wszystkich 
wspomnień w całość, wydaje 
mi się, że poziom gry w okrę-
gówce jest niższy od poziomu 
ligi, w której grałem dotych-
czas na Ukrainie. 

- Myślisz, że niskie miej-
sce Polski w rankingu FIFA 
względem Ukrainy ma swoje 
podłoże w poziomie tzw. ma-
łych lig?

– Nigdy nie patrzyłem na to aż 
tak szeroko, ale myślę, że bar-
dzo duża ilość drużyn o bardzo 
niskim poziomie wyszkolenia 
może mieć spory wpływ na 
niskie miejsce Polski w rankin-
gu FIFA. Z mojej obserwacji 
wynika, że w drużynach pił-
karskich niższych lig w Polsce 
może grać każdy. W obwo-
dowych i regionalnych ligach 
ukraińskich jest mniej drużyn 
prezentujących niski poziom, 
co w efekcie końcowym ma 
przełożenie na lepszą grę re-
prezentacji Ukrainy.

- Pod kątem organizacyjnym 

również to Ukraina spisuje 
się Twoim zdaniem lepiej?

– Organizacja rozgrywek jest 
podobna, natomiast we Wro-
cławiu obsługa rozgrywek 
(gazety, internet) reprezentuje 
wyższy poziom. Tabele, profi-
le piłkarzy, statystyki meczów, 
informacje o klubach – wszyst-
ko jest dostępne i aktualizowa-
ne w sieci, co było dla mnie 
ogromnym, pozytywnym za-
skoczeniem. Warto też wspo-
mnieć o zapleczu sanitarnym... 
Wiadomo, że w niektórych 
klubach pozostawia ono wiele 
do życzenia, ale na Ukrainie 
jest pod tym kątem raczej go-
rzej...

- Kiedy wyjeżdżałeś z Ukra-
iny do Polski, towarzyszyła Ci 
myśl, że w nowym miejscu za-
mieszkania, również chciał-
byś zagrać w jakimś klubie? 
W jaki sposób znalazłeś się w 
Orle Pawłowice?

– We wrześniu 2011 roku 
przyjechałem kontynuować 
swoją edukację na Politechni-
ce Wrocławskiej, na studiach 
magisterskich uzupełniają-
cych. Wiedziałem jednak, że 
nie samą nauką żyje człowiek, 
więc starałem się poszukać 
sobie jakiegoś konstruktyw-
nego zajęcia. Dostałem się do 
drużyny piłkarskiej Wydziału 
Mechanicznego Politechni-
ki Wrocławskiej, gdzie Pan 
Krzysztof Hnatek, prowadzący 
naszą  drużynę, zapropono-
wał mi grę w lidze Piłka Plus 
(obecnie Śląsk Wrocław Pro). 
W tamtych rozgrywkach po-
znałem kilku znajomych, któ-
rzy wkręcili mnie w A-klasowe 
realia. W ten sposób zostałem 
zawodnikiem Orła Pawłowice, 
którego barwy reprezentuję do 
dziś.

- W Pawłowicach niemal 
natychmiast zacząłeś grać 
pierwsze skrzypce. Spodzie-
wałeś się takiego obrotu 
spraw?

– W napadzie gram od zawsze 
i sprawia mi to sporą radość. 
Właśnie dlatego mimo zmiany 
miejsca zamieszkania, a co za 

tym idzie, całego piłkarskie-
go otoczenia, nadal miałem 
chęci, by ciężko pracować i 
znajdować czas na treningi. 
Natomiast z tymi pierwszymi 
skrzypcami, to raczej bym nie 
przesadzał, bo nasz grający tre-
ner - Radosław Jasiński mógł-
by się poczuć nieco zazdrosny 
(śmiech).

- Jak oceniasz rundę jesien-
ną w premierowym wystę-
pie Orła Pawłowice w klasie 
okręgowej?

Pokuszę się o stwierdzenie, 
że za czasów gry w A-klasie 
mieliśmy jedną z najlepszych 
formacji ofensywnych, jednak 

w okręgówce sprawy wyglą-
dają nieco inaczej. Przed run-
dą wiosenną graliśmy mecze 
towarzyskie z mocnymi dru-
żynami ze swojego szczebla 
rozgrywek i prezentowaliśmy 
się bardzo przyzwoicie, jednak 
obecnie nie radzimy sobie już 
tak dobrze... Wyniki nie są za-
dowalające i moim zdaniem w 
wielu meczach nie brakowało 
nam umiejętności, a przede 
wszystkim szczęścia. Miejmy 
nadzieję, że dobrze przepracu-
jemy okres przygotowawczy i 
wiosną powalczymy minimum 
o utrzymanie.

- Dziękuję za rozmowę.

 Fot. : Orzeł Pawłowice

Zamienił Kijów na Pawłowice

„Dolnośląska piłka” - czasopismo Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej 
- Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej”. Koordynator Paweł 

Dębek. Redaktor prowadzący Marek Szpyra.
Redaguje zespół. 

Kontakt: tel. 531 642 792, e-mail: mediama@op.pl
Adres: Biuro Dolnośląskiego Związku Piłki 
Nożnej, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław

Piłkarski humor

Rys. Tadeusz Krotos
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zaprasza do skorzystania z
MOBILNEGO BIURA DORADCZEGO

dla dolnośląskich ngo pracujących z młodzieżą

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

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

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

4. Wyselekcjonowane informacje specjalnie 
dla waszej organizacji prosto na maila

5. Wnioski i plan dalszego rozwoju organizacji

Do kogo adresowana jest oferta?

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

jaworskiego.

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

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

- jeśli czujecie potrzebę zmiany…

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych doradców!

Oferta
Zgłaszając swoją organizację zyskujesz możliwość skorzystania 

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

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

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

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

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

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

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

twa przygotujemy dla Was propozycję strategii rozwoju organizacji)

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

Zgłoszenia
Zgłoś swoją organizację i nie martw się o resztę! 

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

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

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

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

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

waniu wysokiej jakości regionalnej polityki młodzieżowej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 

Często trenerzy piłkar-
scy obawiają się wpro-
wadzania do drużyny 
seniorskiej młodych za-
wodników. Tłumaczą 
to  brakiem doświad-
czenia nastoletnich pił-
karzy – ale kiedy mają 
oni je zdobywać? A taki 
piłkarz, jeśli oczywiście 
odpowiednio będzie 
pracować, może wnieść 
do drużyny wiele pozy-
tywów.

Młodość to energia i działa-
nie. Jeśli wiesz jak ją wesprzeć 
i ukierunkować, w swoich za-
sobach masz olbrzymi poten-
cjał. Za współpracą na mło-
dym pokoleniem przemawia 
kilka mocnych argumentów.

Szybsi, zaangażowani

Młodzi uczą się szybciej.   Są 
otwarci na doświadczenia, 
krytyczni wobec zastanych 
prawd, nie przywiązani do 
sztywnych reguł, skłonni do 
zmiany, gotowi na nowe. A to 
sprawia, że niosą ze sobą po-
tencjał innowacji i kreatyw-
ności – są więc katalizatorem 
rozwoju.

Młodzi potrafią być bardzo 
zaangażowani.    Są na po-
czątku swojej kariery, gdzie 
energii i marzeń ma się naj-
więcej, zaś wiele doświadczeń 
jest pierwszymi. Przeważnie 
też budują dopiero swoją po-
zycję ekonomiczną a okres 
zakładania rodziny to czas 
największych obciążeń finan-
sowych. Są więc mocno skon-

centrowani na sferze pracy.
Młodzi są na bieżąco    z ak-
tualnym stanem wiedzy aka-
demickiej, właśnie skończyli 
studia i jeszcze mają świeżo w 
głowie teoretyczne założenia, 
uczelniane rozwiązania, naj-
nowsze wyniki badań.

Bez rutyny

A równocześnie   młodzi pra-
cownicy nie mają przyzwy-
czajeń,    są wolni od rutyny, 
złych nawyków, błędnych re-
akcji, wyuczonych niewłaści-
wych działań. Ich przyjście do 
zespołu to okazja do efektyw-
nego treningu pozytywnych 
zachowań, a często też szansa 
na poważniejsze zmiany w 
kulturze całej organizacji.

Młodzi chętnie podejmują 
interakcje,    działają w gru-
pie, szukają nowych kontak-
tów, lubią komunikować się 
– szczególnie z innymi mło-
dymi.

Młodzi dobrze rozumieją 
nowoczesny świat,    płynnie 
funkcjonują w rzeczywistości 
3.0, bez uprzedzeń działają 
w warunkach wielokulturo-
wych, nie mają kłopotów z 
odmiennością, nie są przy-
wiązani do stereotypów, ła-
two adaptują się do nowych 
warunków, świat bez granic 
to dla nich oczywistość.

To jest kapitał

Warto zatem rozejrzeć się 
dookoła czy przypadkiem 
nie tracimy właśnie okazji 
do spożytkowania tego ka-
pitału. Niestety nie wystar-

cza jedynie dostrzeżenie tej 
energii. Nieumiejętnie wspie-
rana może się bardzo szyb-
ko wypalić. Aby zatrzymać 
młodych należy się nieco na-
gimnastykować. Po pierwsze 
należałoby się rozprawić ze 
stereotypem, że młodym się 
nie chce. Spotkaliście się kie-
dyś z takim stwierdzeniem? Ja 
wielokrotnie. I nie zamierzam 
z nim walczyć. Bo to jak wal-
ka z wiatrakami. Wolę zamie-
niać to na „pokaż młodym, 
że może im się chcieć”. Bo o 
to właśnie w tym chodzi, aby 
inspirować i pokazywać moż-
liwości.

Kontakty

Po drugie należy pamiętać, 
że to co im oferujemy to nie 
tylko samo działanie dla 
działania. Mieliście kiedyś 
wrażenie, że uczestnicząc na 
przykład w kursie fotografii 
wynosicie z niego coś więcej 
niż tylko umiejętność dobre-
go kadrowania? Znajomości, 
które zawieramy pracując w 
grupie, relacje, które powstają 
i emocje pojawiające się wraz 
z nimi. Informacje zwrotne 
(mniej lub bardziej wyraź-
ne) na temat tego jak jestem 
postrzegana/-y w grupie czy 
poczucie, że udało nam się 
zrobić razem coś fajnego. Bo 
w tym właśnie tkwi magia 
edukacji pozaformalnej. A 
jeśli nałożymy na to natural-
ne potrzeby rozwojowe mło-
dych ludzi, czyli działanie, 
doświadczanie i sprawdzanie 
siebie w grupie, to mamy po-
łączenie idealne. Po trzecie, 
pracując z młodymi ludźmi 
w przestrzeni lokalnej nie da 
się myśleć tylko o pojedyn-
czym warsztacie. Zaryzykuję 
nawet stwierdzenie, że nie 
da się myśleć tylko o jednym 
projekcie.     Jeśli myślimy o 
rzeczywistej zmianie, to na-
szą pracę musimy postrzegać 
dużo szerzej. Strategicznie. Z 
wizją i misją, którą oczywi-
ście muszą poczuć także sami 
młodzi.

Kinga Ekert
Fot. Stanisław Chodorowski

Stawiać na młodzież
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W „Dolnośląskiej Piłce” 
rozpoczynamy stały cykl 
dotyczący kwestii praw-
nych, z którymi spoty-
kają się działacze i piłka-
rze. Mamy nadzieję, że 
fachowe teksty będą dla 
Państwa przydatne.

Zasady odpowiedzialności 
dyscyplinarnej w sporcie piłki 
nożnej ustala Regulamin Dys-
cyplinarny PZPN. Obowiązu-
jący obecnie Regulamin został 
uchwalony 27 maja 2013 roku 
na Walnym Zgromadzeniu De-
legatów i wszedł w życie 1 lipca 
2013 roku. Składa się ze 172 ar-
tykułów. Jest więc komplekso-
wym aktem prawa związkowe-
go, któremu warto poświęcić 
trochę czasu i miejsca na tym 
portalu.

Nie inaczej...
... jest w tym przypadku. Za-
tem kogo obowiązuje ten Re-
gulamin i jakie czyny, czyli 
jaki przedmiot objęty jest re-
gulacją? Zakres przedmiotowy 
został określony w art. 1. Re-
gulamin określa zasady odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej, 
obowiązujące w PZPN. Określa 
także katalog kar i przewinień 
dyscyplinarnych, tryb postępo-
wania oraz organy właściwe do 
orzekania w sprawach przewi-
nień dyscyplinarnych.
Co to jest przewinienie dys-
cyplinarne? Jak wynika z art.1 
§2 Regulaminu, jest to popeł-
nienie zabronionego czynu 
sankcjonowanego karą w Re-

gulaminie. Przewinieniem dys-
cyplinarnym jest również na-
ruszenie innego, zabronionego 
pod groźbą kary dyscyplinarnej 
przepisu, ustanowionego przez 
uprawniony organ Polskiego 
Związku Piłki Nożnej lub jego 
struktury członkowskiej, a tak-
że naruszenie przepisów gry w 
piłkę nożną (art.1 §3).
Warto również podkreślić, że 
poniesienie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej wg Regulami-
nu nie wyłącza odpowiedzial-
ności przed innymi organami, 
np. odpowiedzialności karnej. 
Weźmy osobę uwikłaną w pro-
ceder korupcyjny. 

Postępowanie dyscyplinar-
ne...
... przed organami PZPN nie 
wyklucza postępowania karne-
go prowadzonego przez orga-
ny ścigania czy postępowania 
przed sądem.
Kto ponosi odpowiedzialność 
dyscyplinarną? Jest kilka grup 
podmiotów. Odpowiedzial-
nością objęci są: członkowie 
Polskiego Związku Piłki Noż-
nej (definicję członka PZPN 
znajdujemy w art.1 uchwały nr 
V/37 z dnia 29 września 2000 
roku Zarządu PZPN o członko-
stwie, w myśl, którego Człon-
kami PZPN mogą być kluby 
posiadające sekcje piłki nożnej 
oraz wojewódzkie związki piłki 
nożnej); zawodnicy; trenerzy; 
instruktorzy; sędziowie pił-
karscy; członkowie sztabu me-
dycznego; menedżerowie ds. 
piłkarzy; obserwatorzy; delega-
ci; działacze piłkarscy.

Kto to „działacz”?
Legalną definicję „działacza 
piłkarskiego” znajdujemy w 
art.1 §3 Regulaminu.  Za taką 
osobę należy uznać:  członków 
organów władzy, kontroli, ju-
rysdykcyjnych i doradczych 
Polskiego Związku Piłki Noż-
nej, Wojewódzkich Związ-
ków Piłki Nożnej, ich struktur 
członkowskich oraz ligi zawo-
dowej, a ponadto osoby zatrud-
nione w Polskim Związku Piłki 
Nożnej oraz przez członków 
PZPN, czyli przez kluby i wo-
jewódzkie ZPN.
Działaczami piłkarskimi są 
także:  członkowie statutowych 
organów klubów piłkarskich, 
a także ich udziałowcy, ak-
cjonariusze bądź członkowie 
stowarzyszeń. Do tego grona 
zaliczamy również: inne osoby 
pełniące funkcje kierownicze 
w sekcjach piłki nożnej, licen-
cjonowanych organizatorów 
imprez piłkarskich, kierowni-
ków do spraw bezpieczeństwa, 
spikerów zawodów piłkarskich 
oraz inne osoby, których za-
chowanie pozostaje w związku 
z działalnością podejmowaną 
w imieniu lub na rzecz Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej, 
Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej i ich struktur człon-
kowskich, niezależnie od zaj-
mowanego stanowiska oraz 
pełnionej funkcji.

Regulamin formułuje...
... też zasadę odpowiedzial-
ności klubów za przewinienia 
dyscyplinarne swoich zawod-
ników, trenerów. To oznacza, 
że klub może zostać ukarany 

za ich przewinienia, popełnio-
ne w związku z działalnością 
w klubie i nie ma tu znaczenia 
forma zatrudnienia tych osób. 
Jak wiemy np. kontrakt o profe-
sjonalne uprawianie piłki noż-
nej może być zarówno umową 
cywilno-prawną, jak i umową 
o pracę. 
Wreszcie odpowiedzialność 
dyscyplinarną na zasadach 
określonych w Regulaminie 
mogą ponosić także kibice, ale 
musi to wynikać z przepisu 
szczególnego,  w tym przypad-
ku z przepisów dotyczących 
utrzymania bezpieczeństwa na 
obiektach piłkarskich (art.64–
68 Regulaminu).
Więej tekstów autora znajdą 
Państwo na portalu www.pra-
wosportowe.pl . Tam również 
wiele interesujących komenta-
rzy, informacji, zagadnień oraz 
aktów prawnych z dziedzi-
ny prawa sportowego, w tym 
oczywiście dotyczących piłki 
nożnej. 

Maciej Żyłka

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce 

Dolnośląski Związek 
Piłki Nożnej w związ-
ku z postulatami, zgło-
szonymi na Walnym 
Zgromadzeniu Przed-
stawicieli Członków Dol-
nośląskiego ZPN w dniu 
18.11.2014. dotyczącymi 
poprawy poziomu sę-
dziowania informuje, że:

Zawodnicy uprawnieni do gry 
w zespołach Państwa klubów 
mogą uzyskać od właściwych 
dolnośląskich kolegiów sę-

dziów uprawnienie do prowa-
dzenia meczów zespołów mło-
dzieżowych.
Osoby, o których mowa w pkt. 
I muszą spełniać łącznie nastę-
pujące warunki:
a) posiadać pełną zdolność do 
czynności prawnych,

b) korzystać w pełni z praw pu-
blicznych,

c) rozegrać łącznie 30 me-
czów piłki nożnej w rozgryw-
kach Dolnośląskiego ZPN lub 
OZPN

d) złożyć do Kolegium Sędziów 
OZPN Jelenia Góra, Legnica, 
Wałbrzych lub Wrocław wnio-
sek o umożliwienie wzięcia 
udziału w szkoleniu, w szcze-
gólności z zakresu przepisów 
gry w piłkę nożną i możliwości 
praktycznego ich stosowania.

e) odbyć krótkie szkolenie za-
kończone stosownym egzami-
nem.

Egzamin, o którym mowa w 
pkt. II e) polega na sprawdze-
niu znajomości przepisów gry 

w piłkę nożną i możliwości 
praktycznego ich stosowania 
w trakcie meczów piłkarskich 
i w miarę możliwości zostanie 
przeprowadzony na terenie po-
wiatu, w którym znajduje się 
siedziba Państwa klubu.
Po przeprowadzeniu egzami-
nu, o którym mowa w pkt. II e) 
zawodnik otrzyma dokument 
uprawniający go do prowadze-
nia meczów piłki nożnej zespo-
łów młodzieżowych.
W załączeniu przesyłamy 
wniosek, o którym mowa w 
punkcie II d) oraz obowiązu-

jąca tabelę ekwiwalentów sę-
dziowskich.

W razie jakichkolwiek pytań 
lub wątpliwości prosimy o kon-
takt z Dolnośląskim ZPN lub 
właściwym terytorialnie OZP-
Nem.
Wniosek jest do pobrania na 
stronie internetowej www.do-
lzpn.pl

(dolzpn)

Uprawnienia sędziowskie dla zawodników

Maciej Żyłka, Prawnik w Kan-
celarii Prawa Gospodarczego 
i Sportowego DAUERMAN, 
Redaktor Naczelny portalu 
PrawoSportowe.pl, Członek 
Dolnośląskiej Komisji Odwo-
ławczej DZPN we Wrocławiu, 
wcześniej przez kilkanaście 
lat dziennikarz sportowy Ra-
dia Wrocław.



Dolnośląski Związek Pił-
ki Nożnej informuje o 
organizacji „Kursu Sę-
dziowskiego 2015”.

Kurs 2015 zostanie przepro-
wadzony od stycznia do po-
czątku marca 2015 roku. A 
zatem, wiele osób, w tym wielu 
zawodników lub działaczy pił-
karskich, korzystając z prze-
rwy zimowej, bez przeszkód 
może przystąpić do tego kur-
su. Co więcej, zajęcia odbywać 
się będą w „blokach weeken-
dowych”, a zatem pozbywamy 
się kolejnego problemu, jakim 
do tej pory był brak możliwo-
ści zwolnienia się z pracy lub 
uczelni w trakcie dni powsze-
dnich. 

Warto zaznaczyć, że zajęcia 
będą miały nowoczesną for-
mę. Uczestnicy kursu nie tylko 
zapoznają się z „teorią” Prze-
pisów Gry w Piłkę Nożną, ale 
także wezmą udział we wspól-
nej obserwacji meczu piłkar-
skiego oraz wezmą udział w 
dyskusjach dotyczących wielu 
materiałów multimedialnych 
(Ekstraklasa, europejskie pu-
chary, ligi europejskie i Mun-
dial 2014). 

Pierwszy krok – zgłoś się na 
Kurs Sędziowski 2015

Formularze zgłoszeniowe (do 
pobrania  na www.dolzpn.pl 
- należy przesyłać na adres e-
-mail: 

karolina.skalska@dolnosla-
skizpn.pl   

w terminie do 26 grudnia 
2014. 
W celu zostania przyjętym na 
Kurs Sędziowski 2015 należy:

• Wypełnić formularz zgłosze-
niowy 
 
• Wypełnić oświadczenie o 
niekaralności  
 
Drugi krok – przystąpienie do 
kursu

Po przesłaniu formularza zgło-
szeniowego oraz oświadczenia 
o niekaralności, do dnia roz-
poczęcia pierwszych zajęć na-
leży:

• Wpłacić 100zł w ramach 
opłaty wstępnej na konto 
Dolnośląskiego Związku Piłki 
Nożnej, w tytule podając imię 
i nazwisko oraz informację 
„Kurs sędziowski 2015”.

Nr konta: 19 1090 2503 0000 
0001 1633 1523

Wpłat można też dokonywać 
osobiście przed pierwszymi 
zajęciami.

• Dostarczyć kserokopię do-
kumentu dotyczącą poziomu 
wykształcenia. 

W przypadku kandydatów 
kontynuujących naukę należy 
przedstawić ostatni dokument 
(świadectwo maturalne lub 
zaświadczenie o kontynuacji 
nauki).

Przystępując do Kursu Sę-
dziowskiego 2015, uczestnik 
musi mieć ukończony 15 rok 
życia. Kandydaci poniżej 18 
roku życia muszą posiadać 
zgodę opiekuna ustawowego 
na udział w kursie.

 (dolzpn)

Kurs sędziowski 2015
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