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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna
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… w Irlandii 
Amatorska reprezentacja Dolnego Śląska przygotowuje się 
czerwcowych finałów Region’s Cup. Kadra Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej spędziła kilka dni w Irlandii, rozgrywa-
jąc dwa ciężkie sparingi. O szczegółach tej wyprawy i ocenach 
trenera Grzegorza Kowalskiego pisze Marek Szpyra – str. 3.

Wiosenny raport... 
Za nami już sześć kolejek I ligi w 2015 roku, rozegrano niemal-
że 50 spotkań i nie zabrakło w nich sensacyjnych rozwiązań. 
Możemy pokusić się o pierwsze wnioski i wysnuć kilka prze-
powiedni na pozostałe dziewięć serii gier. Dolnośląskie zespoły 
znajdują się w zgoła odmiennych miejscach, każdy w lepszym 
lub gorszym stopniu odnajduje się w stojących przed nimi zada-
niami. Sprawdźmy zatem, jak prezentuje się obecna sytuacja w 
Głogowie, Legnicy i Lubinie - Michał Rygiel - str. 5. Solidna praca i cierpliwość 

Po rudzie jesiennej klub z Goszcza zajmował drugie 
miejsce w tabeli wrocławskiej klasy okręgowej. Ale 
KS WIWA stara się nie nakładać na piłkarzy nadmier-
nej presji. Ważna jest realizacja zadań krok po kroku. 
Z prezesem klubu KS WIWA Goszcz Moniką Szew-
czyk-Gierszon rozmawiał Adam Cierpik - str. 8.

Jeżeli ktoś w Lubinie chce zostać dobrym piłkarzem – niech 
zacznie od Amico. O misji lubińskiego klubu i problemach 
dzisiejszych zespołów młodzieżowych rozmawia wiceprezes 
Amico Lubin – Kazimierzem Dziubczyńskim rozmawia  Mi-
chał Rygiel - str. 7.

Miałem obawy 
- Tutaj akurat działacze pozostawili dużą swobodę i miałem wolną rękę przy ściąganiu nowych 
zawodników. Było to trochę na wariackich papierach. Przerwa letnia jest bardzo krótka. Sprowa-
dziłem m.in. czterech chłopaków ze Starego Śleszowa, dwóch znanych mi wcześniej z Polonii 
Wrocław.  - z Marcinem Krzykowskim, obecnie trenerem STK GKS Kobierzyce, a wcześniej 
szkoleniowcem Starego Śleszowa, z którym wywalczył awans do Klasy Okręowej rozmawia Mar-
cin Zwierzyński - str. 6.

Porządek musi być! 
W dzisiejszym omówieniu przepisów 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN  
między innymi temat kar za brak nale-
żytego porządku lub bezpieczeństwa na 
stadionie przed, w czasie lub po zawo-
dach – tradycyjnie Maciej Żyłka – str. 
15.

Po pierwsze wychowanie

Kocha sędziować „Bundesligę”
Trzy dekady temu na Akademii Wychowania Fizycznego profesor anatomii przekonywała ją, że 
piłka nożna nie jest dla kobiet, bo zniekształca sylwetkę. Anetta Adamczuk opinie prof. Zofii Igna-
siak miała jednak za nic, bo piłkę kopała już jako kilkuletnia dziewczynka.  Co było dalej? - Bartek 
Michalak zdradza na str. 16.

Dolny Śląsk w Irlandii
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2 KALEJDOSKOP

Szanowni Czytelnicy

Reprezentacja naszego regionu po 
powrocie ze sparingów w Irlandii 
nie miała czasu na odpoczynek, po-
nieważ na piłkarzy  już czekały cięż-
kie mecze w klubach. Młodzież też 
nie próżnuje: młode kadry DZPN 
są właśnie tuż przed spotkaniami w 

rozgrywkach ogólnopolskich. Mamy 
więc pracowity okres, a efekty tej  
pracy zbierać będziemy już niedługo. 
Oby nasze dolnośląskie drużyny na 
szczeblu ogólnopolskim nie doznały 
goryczy spadku, a także aby awansów   
nie zabrakło...

Andrzej Padewski
prezes Dolnośląskiego 

Związku Piłki Nożnej

Wiosna pełną parą! Na boiskach 
rywalizują już niższe ligi oraz 

w swoich rozgrywkach – panie

Dla dziewcząt w Świdnicy

W  Świerzawie odbył się tur-
niej Orlika dla dzieci z rocz-
nika 2004 i młodsi w ramach 
jeleniogórskich struktur 
OZPN. Udział w turnieju 
wzięły: Pogoń Świerzawa, 
Karkonosze Jelenia Góra, (2 
zespoły), Jeżów Sudecki, AP 
Chojnik Jelenia Góra oraz 
Piast Dziwiszów. 
W wyniku sportowej rywalizacji 
prowadzonej w duchu fair play naj-
lepiej zaprezentowała się pierwsza 
drużyna Karkonoszy Jelenia Góra, 
która wygrała wszystkie mecze. Dru-
gie miejsce w turnieju zdobył Piast 
Dziwiszów a trzecie Letnik Jeżów 

Sudecki. 
Dwie nagrody indywidualne dla naj-
lepszego strzelca - Bartosza Kamiń-
skiego i bramkarza - Gracjana Za-
krzewskiego powędrowały również 
powędrowały do zawodników z Kar-
konoszy. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Antonii Borzymowski 
z Piasta Dziwiszów.
- Jesteśmy dalecy od tzw. punkto-
manii więc dla wszystkich uczest-
ników przygotowaliśmy pamiątko-
we puchary i dyplomy za udział w 
turnieju. Bardzo przyjemnie ogląda 
się młodych adeptów piłki nożnej. U 
dzieci najlepiej widać pełne zaanga-
żowanie, chęć zdobywania bramek i 
radości z wygranych. Najważniejsze 

to stale motywować dzieci do roz-
woju piłkarskich umiejętności. Wła-
śnie dzięki takim turniejom dzieci 
mają szanse porównać swoje umie-
jętności z rówieśnikami ale przede 
wszystkim spędzić miło i aktywnie 
czas wolny na świeżym powietrzu 
przy pięknej pogodzie. Dziękuję dru-
żynom za przyjazd oraz rodzicom za 
pomoc w organizacji turnieju - po-
dziękował Jakub Jagiełło, Prezes KS 
Pogoń Świerzawa
Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzy-
mali również od organizatora ciepły 
posiłek, wodę i owoce więc nikt 
głodny ze Świerzawy nie wyjechał.

(lo)

12 kwietnia  trening dla bramkarzy 
Pogoni Świerzawa poprowadzili Ar-
tur Woźniak i Jarosław Muracki z 
Akademii Bramkarskiej Total Go-
alkeeping - uczestnicy wielu staży 
szkoleniowych z zakresu treningu 
bramkarskiego w klubach takich jak 
SL Benfica Lizbona, TSG 1899 Hof-
fenheim, Legia Warszawa,  Śląsk 
Wrocław  czy Lechia Gdańsk. Trener 
Muracki jest ponadto szkoleniowcem 
bramkarek reprezentacji Polski U15.
Udział w treningu wzięło czterech 
bramkarzy Pogoni, którzy występują 
w Orlikach - Wiktor Kurowski i Kac-
per Łaba oraz w drużynie juniorów - 
Mateusz Ochab i Kacper Romejko
Po części szkoleniowej odbyła się 
Bitwa Bramkarska. Jest to forma roz-
grywek przeznaczona dla golkiperów. 

Rywalizują oni między sobą w po-
jedynkach 1vs1 na specjalnie przy-
gotowanych boiskach. Jej celem jest 
zdobycie jak największej ilości goli 
w określonym czasie oraz skuteczna 
obrona własnej bramki. Bitwa Bram-
karska jest stosowana na co dzień 
jako środek treningowy, natomiast raz 
w roku Akademia Total Goalkeeping 
organizuje duże eventy przeznaczo-
ne dla bramkarzy, które odbywają 
się na zasadach Bitwy. Wrocławska 
edycja imprezy ze względu na ilość 
blisko 200 uczestników zyskała mia-
no największej tego typu na świecie. 
Tegoroczna edycja odbędzie się 27 
czerwca na Kompleksie Piłkarskim 
OŁAWKA we Wrocławiu.  

(lo)

Bitwa bramkarska 

Gimnazjalny Ośrodek 
Szkolenia w piłce nożnej 
ogłasza nabór otwarty do 
klasy I Gimnazjum /dziew-
częta rocznik ur. 2002/ na 
rok szkolny 2015/2016. 
Gimnazjalny OSSM decyzją Zarzą-
du Dolnośląskiego ZPN oraz miasta 
Świdnica powołany został przy Gim-

nazjum nr 4 przy ul. Jodłowej. Ce-
lem OSSM jest wyszkolenie zawod-
niczek, które będą przygotowywane 
do gry w Ekstralidze Kobiet oraz 
Reprezentacjach Polski. 
GOSSM zapewnia odpowiednią 
bazę treningową, wykwalifikowa-
nych trenerów, właściwy proces 
szkoleniowy, prawidłowe żywienie, 
zakwaterowanie w internacie oraz 

odnowę biologiczną.
Zajęcia dodatkowe. Basen, lodowi-
sko, hale sportowe, siłownie, fitness. 
Można zgłaszać chęć uczestnictwa 
w szkoleniu OSSM pod adresem 
dolnoslaski@zpn.pl. Podając imię i 
nazwisko zawodniczki, nazwę klu-
bu, oraz dane teleadresowe.  Termin 
egzaminów piłkarskich ustalony zo-
stanie po weryfikacji zgłoszeń.

(dzpn)

Karkonosze górą
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3REGION’S CUP

Dolnoślązacy od początku 
przygotowują się do rozgrywek 
jak profesjonaliści. To zasłu-
ga zarządu DZPN, z prezesem 
Andrzejem Padewskim. Te roz-
grywki nie są traktowane jak 
zabawa. Już od poziomu elimi-
nacji krajowych postawiono cel 
– awans do finałów, a poważne 
podejście do zadania widać za-
równo po stronie piłkarzy jak i 
działaczy.

Surowi, serdeczni
To był wyjazd intensywny.  
Pierwszy nocleg w Dublinie i 
kilka godzin wykorzystanych 
na zwiedzanie miasta. Nasza 
ekipa na każdym kroku spoty-
kała rodaków. Nic dziwnego. 
Polacy są wszędzie, w tej chwi-
li to drugi naród po irlandczy-
kach  na wyspie.

-   Typowi irlandczycy  spra-
wiają bardzo przyjemne wra-
żenia. Wyglądają na surowych, 
ale są serdeczni – podkreśla 
trener Grzegorz Kowalski. - 
Jeśli chodzi o warunki pobytu, 
to same plusy. Hotele cztero-
gwiazdkowe, pokój do masażu, 
pilot-opiekun i autokar do dys-
pozycji. Oczywiście to nie była 
wycieczka. Zakwaterowanie i 
niemal zaraz kolejny wyjazd – 

w sumie przejechaliśmy całą 
Irlandię, więc przy okazji zwie-
dzaliśmy. Ale zawodnicy znali 
wcześniej program eskapady, 
więc wiedzieli co ich czeka.
Dolnoślązacy, choć pełnopraw-
ni amatorzy mogli się zatem 
poczuć jak profesjonalna kadra 
narodowa. Nie wypadało za-
tem, by ich gra w sparingach 
była tylko „towarzyskim” spo-
tkaniem.

Twarda  walka
Po wygraniu eliminacji, które 
odbywały się w ubiegłym roku 
na Dolnym  Śląsku, nasi wy-
słannicy pojechali na Słowację, 

podpatrywać potencjalnych ry-
wali: Niemcy (znakomita eki-
pa, która będzie faworytem fi-
nałów Region’s Cup), Szkocja, 
Anglia, Słowacja.

- Zafascynował nas  mecz 
amatorów Szkocji i Anglii – 
wspomina Grzegorz Kowalski. 
-  Walka, walka, walka. Dziś 
w angielskich wyższych ligach 
mamy sporo naleciałości kon-
tynentalnych. To  normalne. 
Zawodnicy z innych krajów, 
trenerzy. Wpływ musi być. Ta 
piłka „angielska” nie jest już 
typowo „angielska”. Natomiast 
w tych niższych ligach tak wła-
śnie jest. Walka od pierwsze 
do ostatniej minuty. I teraz jak 
pojechaliśmy do Irlandii, spo-
tkaliśmy się z czymś podob-
nym. Mecz w Galway. Wydaje 
się, że mamy niezły zespół pod 
względem technicznym. Na-
tomiast Irlandczycy narzucili 
taką  dynamikę i ambicję, że 
w drugiej połowie zepchnęli 

Polaków do defensywy. I skoń-
czyło się naszą straconą bramką 
w końcówce i remisem. Każde 
wejście na pograniczu faulu, ale 
tam nikt nie dyskutuje. Tam się 
po prostu tak gra. To jest natu-
ralne. Jak wróciłem do kraju to 
pojechałem na mecz czołów-
ki w czwartej lidze, gdzie gra 
kilku zawodników  z Region’s. 
Przestany, przegadany mecz. 
Jak piłka wyleci poza boisko, 
nie ma chłopców do podawa-
nia, a drużyna akurat wygrywa, 
to wiadomo, że bramkarz  bie-
gnie żeby nie dobiec, niczym 
Michael  Jackson.  Każdy ma 
pretensje i dużo do powiedze-
nia sędziemu. Nic się nie dzie-
je.  Jak się to porówna  z tymi 
amatorami z wysp brytyjskich, 
to nie ma się co dziwić, że  nasi 
piłkarze nie mogą wytrzymać 
wysokiego tempa. Tam się gra, 
bo kibic przychodzi oglądać 
grę, a nie spacery po boisku.

Rodacy
Drugi mecz dolnoślązacy roz-
grywali w Cork. Jest tam polski  
zespół piłkarski Eagles, który 
występuje  w Cork Bussines 
Shipping League (w uprosz-
czeniu odpowiednik polskiej 
okręgówki).  Ciekawostka: w 
składzie tej drużynie jako chy-

ba jedynego... obcokrajowca, 
można znaleźć Mady Cisse, by-
łego piłkarza Miedzi Legnica.

Tamtejsi polscy kibice zwrócili 
się z prośbą, aby najlepszy ich 
zawodnik, oczywiście Polak,  
Piotr de Castellatti,  mógł kilka 
minut zagrać w naszej reprezen-
tacji. Temat został postawiony 
na odprawie i cała drużyna się 
zgodziła.

- Chłopak wszedł w końców-
ce, choć prowadziliśmy tylko 
1:0 i wynik wisiał na włosku. 
- mówi Grzegorz Kowalski. - 
Ale wyciągnęliśmy wnioski i 
wiedzieliśmy, że musimy ostro 
walczyć do ostatniego gwizdka. 
Udało się wygrać. To ważne. 
Zobaczyliśmy, że nie odstaje-
my od nich. Wiemy czego mo-
żemy oczekiwać po finałach. 
Mamy trzon gotowy, ale też są 
rezerwowi. Cały czas obserwu-
jemy zawodników. Do Irlandii 
na Region’s Cup pojedzie 20 
zawodników. Najbliższe dwa 
miesiące pograją dużo w klu-
bach. Potem zaprosimy ich do 
Trzebnicy na dwa czterodnio-
we zgrupowania. A 24 czerwca 
wylot do Irlandii...

… reprezentacja Dolnego Śląska weź-
mie udział w finałach amatorskich mi-
strzostw Europy Region’s Cup.  Dla na-
szych piłkarzy boiska „zielonej wyspy” 
nie będą czymś zupełnie nowym. W 
marcu kadra DZPN, prowadzona przez 
trenerów Grzegorza Kowalskiego i Mi-
rosława Drączkowskiego, przebywała 
na zgrupowaniu  w Irlandii, gdzie dwu-
krotnie spotkała się z gospodarzami,  
remisując i wygrywając.  

W Irlandii...

Marek Szpyra

Najlepsze regiony Europy trafiły do dwóch grup. Zwycięzcy spotkają się 
w finale o złoty medal. Ze wszystkich ekip, jakie na przełomie czerwca i 
lipca pojawią się na turnieju finałowym w Irlandii, tylko Dolny Śląsk ma 
na koncie tytuł Mistrza Europy Amatorów, wywalczony w 2007 roku w 
Chorwacji. Grupy turnieju finałowego:
GRUPA A:  Wschodnia Irlandia (Irlandia), Ankara (Turcja), Południowe 
Morawy (Czechy), Kanton Tuzlański (Bośnia Hercegowina).
GRUPA B: Dolnośląski ZPN (Polska),  Zagrzeb (Chorwacja), Wschodnia 
Irlandia Płn. (Irlandia Północna), Wirtembergia (Niemcy).



Same remisy dla naszych senior-
skich ekip w 1. lidze. 
Sporo emocji jak zwykle  w meczu 
derbowym, było w Głogowie, gdzie 
Chrobry podejmował Zagłębie Lu-
bin. Pomimo walki nie padła żadna 
bramka. Z kolei legnicka Miedź 
zdobyła punkt u siebie ze Stomilem 
i trzeba szczerze przyznać, że... nie 
były to stracone punkty. Wyrówna-
nie dla Miedzi padło dopiero w 80 

minucie po rzucie karnym wyko-
rzystanym przez Jorge Kadú. 
Bez względu na wyniki wydaje się, 
że sytuacja  dolnoślązaków na za-
pleczu ekstraklasy już się wykrysta-
lizowała. Zagłebie spokojnie zmie-
rza  do awansu, ponieważ oprócz 
Wisły Płock   „nie ma już chętnych” 
do włączenia się do walki.
Chrobry ciuła punkty, jest blisko 
strefy spadkowej, ale jeśli utrzymy-

wać będzie kilkupunktową różnicę, 
wydaje się, że nic złego w Głogowie 
się nie wydarzy. Podobnie Miedź, 
której potencjał jest wystarczająco 
duży by na finiszu ligi zameldo-
wać się przynajmniej w okolicach 
czwartek-piątego miejsca.

(sz)
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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna
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Nasi juniorzy w 
Centralnej Lidze 
Juniorów chyba 
powoli zaczną  
myśleć o przy-
szłym sezonie. 
Zagłębie Lubin 
spokojnie ba-

lansuje między 
4 a 5 miejscem. 

Na krawędzi

Po ostatniej wygranej ze Stilonem 
(4:0) umocniło się w czołówce, 
choć na włączenie się do walki o 
finały jest już chyba za późno. Z  
kolei Śląsk Wrocław SA zanono-
wał nieprzyjemną porażkę z Wartą 
Poznań (1:3) i znowu jest niebez-
piecznie blisko do strefy spadko-
wej. Śląsk jednak potrafi się mobi-
lizować na trudniejszych rywali i 
oby  z najbliższych trzech spotkań 
na konto Śląska trafiło 9 oczek.
Znacznie ciekawiej jest w LDJ, 
gdzie trwa zacięta walka o awans do 
rozgrywek ogólnopolskich. Zwy-
cięzca LDJ  musi  jeszcze przejść 
baraże.  Na razie jesteśmy świad-
kami pogoni Miedzi Legnica za FC 
Academy. Choć wcale nie wyklu-
czone, że faworytom mogą popsuć 
humory lechici z Dzierżoniowa czy 
wałbrzyski Górnik.  Miedź na razie 
wyrywa punkty rywalom po cięż-
kiej walce. 

Miedź Legnica - WKS Ślask 2:1 
(1:1)

Mecz w Legnicy stał na dobrym 
poziomie, mógł podobać się kibi-
com. Miedź ma jeszcze szansę na 
awans  do CLJ, ale nie może sobie 
pozwolić na stratę punktów, licząc, 
że Academy gdzieś się potknie. 
Od początku tempo spotkania było 
szybkie. Akcja za akcję. W 22 mi-
nucie gospodarze po ładnym strzale 
Pawła Michalika zdobyli prowa-
dzenie.  Po niespełna  dziesięciu mi-
nutach był już remis: szybka kontra 
WKS i Wojciech Szymczak po asy-
ście Śmigielskiego trafia do siatki. 
Po zmianie stron nadal tempo dobre 
i zaznacza się przewaga Śląska. W 
70 minucie zawodnik  Miedzi po 
niebezpiecznym zagraniu otrzymał 
czerwoną kartkę. Śląsk praktycznie 
zamknął Miedź na własnym polu 
karnym. Powinny paść dla WKS 
dwie-trzy bramki, ale jego zawod-
nicy trafili dwa razy w słupek, raz 
w poprzeczkę. Jak się nie strzela... 
W doliczonym czasie gry  Miedź 
wyprowadziła kontrę, Paszkowski 
przegrał pojedynek sam na sam z 

Mateuszem Tkaczem i  komplet 
punktów został w Legnicy

Miedź: Mucha – Górski, Cichoń, 
Walaszek, Magdziak, Dyrda, Sz. 
Rusiecki (Gołębiewski), Cieślik, 
Polanowski, Michalik (J. Rusiecki), 
Myrta (Tkacz).
WKS Śląsk: Krystian Paszkowski -  
Badel, Olewnik, Szymczak, Górny, 
Schmidt, Leszczyński, Śmigielski 
(Fiks), Kepczyński (Szymański), 
Góralski (Maciński), Włodarczyk 
(Mróz)

Pozostałe wyniki w LDJ: Moto 
Jelcz Oława - AKS Strzegom 5:0, 
Bobrzanie Bolesławiec - Polonia 
Stal Świdnica 1:2,  Parasol Wro-
cław - Ślęza Wrocław 3:1, Chrobry 
Głogów - KGHM Zanam Polko-
wice, Lechia Dzierżoniów - Polar 
Wrocław 6:0, Górnik Wałbrzych 
- Zagłębie II Lubin 5:0. Academy 
– pauza.

(msz)

Piłkarze Śląska Wrocław porażką 
0:2 w Gliwicach z Piastem moc-
no skomplikowali sobie sytuację 
przed rundą zasadniczą.

Śląskowi mają teraz trzy mecze  z 
bezpośrednimi rywalami w walce o 
jak najlepszą sytuację wyjściową. 

Lechia, Lech i Wisła  będą wal-
czyć o pełną pulę, ale  liczymy, że 
wrocławianie w tych decydujących 
spotkaniach także się zmobilizują 
i zdobędą kilka punktów. Pierwsza 
szansa już 18 kwietnia w meczu 
przyjaźni z ekipą z Gdańska.

(m)

Jak w ósemce?

Porażki  Górnika Wałbrzych  z 
walczącą o awans Stalą Stalowa 
Wola (1:3) można się było spo-
dziewać.

Wałbrzyszanie grają wiosną zdecy-
dowanie lepiej i najbliższe tygodnie 
dadzą kibicom odpowiedź czy pró-
by utrzymania II ligi potrwają do 

ostatniej kolejki, czy trzeba się szy-
kować do jesiennej rywalizacji na 
trzecim froncie. Przed Górnikiem 
mecze ze Zniczem, Wisłą Puławy 
i MKS Kluczbork – wszystkie przy 
pełnej mobilizacji mogą przynieść 
wałbrzyszanom komplet punktów. 
Trzymamy kciuki!

(m)

Seniorskie zaplecze

Po punkciku

Coraz dalej do II ligi dla dolno-
śląskich trzecioligowców. For-
macja po wygranej 5:1 z Biela-
wianką zwiększa przewagę nad 
rywalami.
Lechia Dzierżoniów niespodziewa-
nie przegrała u siebie z Karkono-
szami Jelenia Góra 0:2, natomiast 
rezerwy Śląska podzieliły się punk-
tami ze Żmigrodem (2:2). Poza tą 
trójką praktycznie nikt już nie włą-
czy się w walkę o awans. Czy  już 
po emocjach w III lidze? Na pewno 

do końca trwać będzie rywalizacja 
w dolnej części tabeli. Tu niestety 
zagrożonych spadkiem jest kilka 
ekip naszego regionu. 
W innych dolnośląskich meczach: 
Zagłębie II  - Piast Karnin  3:0,  
Polonia Stal Świdnica - UKP Zie-
lona Góra 5:0, Dąb Przybyszów 
-  Bystrzyca Kąty Wr. 1:0, Polonia 
Trzebnica - MKS Oława 0:1, KP 
Brzeg Dolny - Ślęza Wrocław 2:3.

(m) 

Nie powalczymy?
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kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.
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Dolnośląskie zespoły znajdują się 
w zgoła odmiennych miejscach, 
każdy w lepszym lub gorszym stop-
niu odnajduje się w stojących przed 
nimi zadaniami. Sprawdźmy zatem, 
jak prezentuje się obecna sytuacja 
w Głogowie, Legnicy i Lubinie.

Chrobry – pech musi się kie-
dyś skończyć
Podopieczni Ireneusza Mamrota na 
pewno nie mogą winić tylko siebie 
za pozycję, w której się znajdują. 
Wciąż można porównać Chrobre-
go do cyrkowca, który balansuje 
na zawieszonej wysoko cienkiej 
linie – co chwila wydaje się, że 
zaraz bezpowrotnie spadnie, żeby 
natychmiast uzyskać równowagę i 
oddychać z ulgą. W zespole z Gło-
gowa powinni spoglądać w niebo i 
pytać, kiedy znad ich głów odejdą 
czarne chmury. Trener Mamrot cały 
czas musi walczyć z brakami ka-
drowymi, jego zawodnicy pauzują 
z powodu kartek bądź kontuzji i w 
2015 roku nie miał jeszcze okazji 
wystawić najmocniejszego skła-
du. W pełni zdrowia nadal nie jest 
Damian Piotrowski, Tomasza Zają-
ca ominęło prestiżowe spotkanie z 
Zagłębiem Lubin, z mikrourazami 
zmaga się również kilku innych za-
wodników. Chrobry prawdopodob-

nie do końca sezonu będzie musiał 
oglądać się za siebie – kilku rywali 
do gry o utrzymanie łapie wiatr w 
żagle. GKS Tychy pod wodzą To-
masza Hajty wygląda coraz lepiej 
zaś Bytovia posunęła się do zmia-
ny trenera. Nad głogowianami o 
ligowy byt będzie prawdopodobnie 
walczyła jeszcze tylko Sandecja, 
może dojść jeszcze do spadku for-
my Wigier Suwałki. 

W Głogowie wierzą jednak, że ich 
pech dobiegnie wreszcie końca. 
Ważni piłkarze zaczną wracać do 
zdrowia, a w spotkaniach z najważ-
niejszymi rywalami uda się osią-
gnąć korzystne rezultaty. Wiara w 
powodzenie misji-utrzymania jest 
wśród kibiców niezwykle wysoka. 
Na derbowym starciu z Zagłębiem 
pojawił się niemalże komplet wi-
dzów, nie brakuje również głosów 
wsparcia płynących ze strony by-
łych zawodników Chrobrego. Jeden 
z nich, Daniel Ciechański, napisał 
do fanów za pomocą swojego Fa-
cebooka: „Wiem jedno. Wy, kibice 
musicie być z chłopakami na dobre 
i na złe! Oni na pewno dadzą z sie-
bie maxa i zrobią wszystko żeby 
pierwsza liga została w Głogowie 
na dłużej.” Niestety zanosi się na to, 
że niemalże do końca sezonu wśród 

sympatyków beniaminka I ligi bę-
dzie panowała nerwowa atmosfera.

Miedź – maszyna wreszcie 
naoliwiona
Rezultat osiągnięty przeciwko Wi-
dzewowi Łódź jest najlepszym 
podsumowaniem udanego star-
tu Miedzi Legnica w 2015 roku. 
Podopieczni Janusza Kudyby 
rozgromili na własnym stadionie 
spadkowicza z Ekstraklasy aż 6-1. 
Taki wynik przeciwko każdemu 
przeciwnikowi byłby powodem do 
zachwytów, ale osiągnięty z dru-
żyną prowadzoną przez Wojciecha 
Stawowego smakuje jeszcze lepiej. 
Trener Kudyba, któremu powierzo-
no zadanie poukładania trybów w 
legnickiej maszynie, wywiązał się z 
tego zadania na piątkę. Miedzianka 
jest w gronie najlepszych zespołów 
I ligi, jeżeli chodzi o zdobyte na 
wiosnę punkty. Po ciężkiej inaugu-
racji nowego roku, zakończonej po-
rażką 0-3 z Dolcanem Ząbki, zespół 
z Legnicy zabrał się na poważnie do 
pracy i od tej pory już nie schodził z 
boiska bez punktów. 

Wygląda na to, że Kudyba trafił w 
dziesiątkę z zimowymi transfera-
mi – Tadas Labukas i Jorge Kadu 
wzmocnili formację ofensywną i 
niemalże z marszu zabrali się za 
zdobywanie bramek i asystowanie 
swoim kolegom z zespołu. Przyczy-
nili się już do sporej części trafień, 
które w 2015 roku zanotował ze-
spół z Legnicy. W wysokiej formie 
znajdują się również najważniejsze 
ogniwa Miedzianki, Wojciech Ło-
bodziński, Mateusz Szczepaniak i 
Marcin Garuch. Defensywa stanowi 

monolit i nie przepuszcza już tylu 
goli, co za kadencji Stawowego. Po 
meczu z Widzewem trener Kudyba 
powiedział, że jego zespół zagrał 
na 60-70 procent swoich możliwo-
ści. Mimo że strata punktowa do 
liderów I ligi jest już za wysoka, 
w Legnicy muszą mieć powody do 
optymizmu. Miedź na kilka miesię-
cy przed startem sezonu 2015/16 
znajduje się na właściwych torach 
– wszystkie tryby w maszynie pra-
cują bez większych zarzutów, a po 
udanych letnich wzmocnieniach bę-
dzie można po raz kolejny spoglą-
dać w kierunku Ekstraklasy. 

Zagłębie – autostrada do 
awansu?
Obecnie Zagłębie Lubin wydaje 
się mieć zarezerwowane jedno z 
miejsc dających awans do najwyż-
szej klasy rozgrywkowej. Podczas 
gdy Wisła Płock i Termalica Nie-
ciecza zaczynają zwalniać tempo i 
gubić punkty, Miedziowi dopiero 
wrzucają kolejny bieg. Podopieczni 
Piotra Stokowca zanotowali naj-
lepszy start do rozgrywek I ligi w 
2015 roku i nie zamierzają zmie-
niać obranego kursu. Zagłębie 
wreszcie prezentuje futbol, które-
go spodziewano się po lubinianach 
od początku obecnych rozgrywek. 
Lepiej późno niż wcale, prawda? 
Oczywiście, wciąż zdarza się spad-
kowiczowi z Ekstraklasy zagrać 
trochę słabiej i stracić punkty, ale 
natychmiast po takim meczu budzi 
się w nich siła, której powstrzymać 
się nie da. Ofiarą takiego nastawie-
nia padł Stomil Olsztyn, który zo-
stał rozjechany przez Zagłębie 4-1 
tydzień po tym, jak podopieczni 

Piotra Stokowca po bardzo słabym 
spotkaniu zremisowali bezbramko-
wo z Pogonią Siedlce.

Podobnie jak Janusz Kudyba, rów-
nież Stokowiec może być zadowo-
lony z zimowego okienka transfe-
rowego. Co więcej, można pokusić 
się o stwierdzenie, że były trener 
między innymi Polonii Warszawa 
rozbił bank. Aleksandar Todorovski 
i Maciej Dąbrowski natychmiast 
wprowadzili zupełnie inną jakość 
w poczynania defensywne Mie-
dziowych, a wypożyczony z Pogo-
ni Szczecin stoper został graczem 
marca I ligi według magazynu Piłka 
Nożna. Dzięki tym zakupom Kon-
rad Forenc w 2015 roku wyjął piłkę 
z siatki po raz pierwszy dopiero po 
447 minutach spędzonych na bo-
isku. W ofensywie również wszyst-
ko gra i buczy – Krzysztof Piątek na 
dobre wygryzł z pierwszego składu 
Michala Papadopulosa, do ekstra-
klasowej formy wrócił nareszcie 
Łukasz Janoszka, a Aleksander 
Kwiek kontynuuje swój marsz po 
zwycięstwo w klasyfikacji kana-
dyjskiej I ligi. Zagłębie w wysokiej 
dyspozycji wydaje się być nie do 
zatrzymania, za lubinianami stoi 
największe na zapleczu Ekstraklasy 
doświadczenie. Choć do zakończe-
nia rozgrywek jeszcze kilka tygo-
dni, niektórzy kibice już zapewne 
mrożą szampany. Czy Miedziowi są 
najbardziej kompletną drużyną w I 
lidze i znajdują się na autostradzie 
do awansu. Z takimi wnioskami 
chyba należy wstrzymać się jesz-
cze przez parę kolejek. Oby ciepły 
wiosenny deszcz ostudził trochę 
rozentuzjazmowanych fanów Mie-
dziowych.

Za nami już sześć kolejek I ligi w 2015 roku, 
rozegrano niemalże 50 spotkań i nie 

zabrakło w nich sensacyjnych rozwiązań. 
Możemy pokusić się o pierwsze 

wnioski i wysnuć kilka przepowiedni 
na pozostałe dziewięć serii gier.

Michał Rygiel

Wiosenny raport 
z Dolnego Śląska
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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna

6 Z ŁAWKI

Marcin Zwierzyński/Dolpilkapl

- … 1. kwietnia 2015 Kobierzyce przegrały z 
Gacią w Pucharze Polski, ale Pan jako trener 
Starego Śleszowa sięgnął po to trofeum. Ten 
sukces cieszył bardziej, czy może mniej, niż 
awanse do Okręgówki lub IV Ligi, jakie wy-
walczył Pan ze swoim poprzednim klubem?
- Absolutnie nie można porównywać tych 
dwóch spraw. Awans w lidze jest takim pro-
cesem bardziej długofalowym, natomiast w 
Pucharze meczów jest mniej i jakby szybciej, 
bardziej „nagle” się to wszystko odbywa. Jedno 
i drugie smakowało cudownie. Sam finał... gra-
liśmy w ponad 30-stopniowym upale, zjechało 
się trochę oficjeli: był m.in. Grzegorz Lato, był 
Pan Arłukowicz – akurat Polacy grali z Czecha-
mi we Wrocławiu w ramach Euro 2012. Byliśmy 
wtedy klubem z Klasy Okręgowej, a po drodze 
pokonaliśmy Ślęzę, grającą w bardzo mocnym 
składzie, która była liderem IV Ligi, pokonali-
śmy Gać, która była wiceliderem IV Ligi, MKS 
Oława w finale okręgowym. Tu nie było przy-
padku. W finale  Dolnośląskim graliśmy z IV-Li-
gową Bogatynią w takim upale, że ciężko było 
wystać, a co dopiero grać. Już szykowaliśmy się 
do dogrywki (było w tym momencie 0:0 – przyp. 
red.), zastanawiałem się nawet już nad zmianą 
bramkarza, bo nasz drugi bramkarz lepiej bronił 
karne. Nagle atomowy strzał Maćka Siwińskie-
go z prawie 30 metrów w 93. minucie... Same 
„widły”! Tej chwili nie da się zapomnieć! Proszę 
mi wierzyć, że teraz jeszcze mnie ciary przecho-
dzą na to wspomnienie. To było coś fantastycz-
nego. Wszyscy działacze, rezerwowi zawodnicy 
i ja wbiegliśmy na murawę do strzelca bramki.  
Bramka stadiony świata, rzadko się widuje takie 
gole nawet na najwyższych poziomach rozgryw-
kowych. To po narodzinach dzieci i ślubie - ten 
wywiad przeczyta żona - najpiękniejsza chwila 
mojego życia. Ta radość jest trochę specyficzna, 
bo spada tak nagle, natomiast do awansu ligo-

wego człowiek już wcześniej jakby się przygo-
towuje.
Po tym, jak wygraliśmy ten Puchar, na murawę 
wbiegł wójt gminy Żórawina, zaczął chłopaków 
całować, ściskać, obiecywać szatnie, obiekt z 
prawdziwego zdarzenia, który pozwoli godnie 
reprezentować gminę. To był rok 2012, do tej 
pory nie zrobiło się w tych sprawach nic i to w 
głównym stopniu zaważyło na moim odejściu ze 
Starego Śleszowa.

- Lato 2014 – po ponad czterech latach prze-
chodzi Pan do Kobierzyc. Czy były inne 
propozycje, Czy tylko STK GKS starał się o 
Pana?
- Były inne propozycje, ale nie ukrywam, że jed-
nym z ważniejszych czynników było to, gdzie 
jest klub i jakie ma perspektywy. Nie oszukujmy 
się, za klubem stoi też sprawnie działająca gmi-
na i ludzie, którzy faktycznie chcą coś zmienić i 
byli najkonkretniejsi w rozmowach o wizji bu-
dowania klubu. Nie będę teraz mówił kto jesz-
cze się zgłosił, ale myślę, że nie pomyliłem się w 
swojej ocenie i podjąłem dobrą decyzję.

- Razem z Panem do klubu przyszło też wielu 
nowych piłkarzy. Czy to Pan ich sprowadzał, 
czy może byli oni już wcześniej „dograni” 
przez klub?
- Tutaj akurat działacze pozostawili dużą swo-
bodę i miałem wolną rękę przy ściąganiu no-
wych zawodników. Było to trochę na wariackich 
papierach. Przerwa letnia jest bardzo krótka. 
Sprowadziłem m.in. czterech chłopaków ze Sta-
rego Śleszowa, dwóch znanych mi wcześniej z 
Polonii Wrocław. Musieliśmy zrobić spory na-
bór, bo aż dziesięciu  zawodników  odeszło. Z 
pierwszej jedenastki zostało chyba tylko dwóch, 
czy trzech. Mieliśmy chyba najmłodszy zespół 
w IV Lidze. Średnia wieku 22 lata. W pierwszej 

11stce występowało czasami 5-6 młodzieżow-
ców. I ten brak doświadczenia był widoczny. 
Dlatego teraz postawiliśmy na 3 sprawdzonych, 
doświadczonych piłkarzy.

- Jesień 2014 – jak oceniał pan możliwo-
ści Kobierzyc przed startem sezonu. Czy 
obecna pozycja w strefie spadkowej była 
wkalkulowana w działania, czy jednak 
wyżej określał Pan możliwości zespołu?
- Absolutnie nie spodziewałem się takiego miej-
sca. Przypuszczałem, że nie od razu to zasko-
czy, bo przyszło wielu zawodników z różnych 
klubów, poziomów i zgranie zespołu wymaga 
trochę czasu. Gdzieś z tyłu głowy miałem takie 
obawy, że ten okres może się przedłużyć, ale nie 
spodziewałem się, że będzie takie miejsce. My-
ślałem, że będzie to środek tabeli. Cóż, srogo się 
pomyliłem, ale w dalszym ciągu uważam, że to 
miejsce, które zajmujemy obecnie, nie jest ade-
kwatne do umiejętności poszczególnych chłopa-
ków. Myślę, że zabrakło nam jesienią lidera na 
boisku, wodza, który swoją postawą i charyzmą 
mógłby pociągnąć zespół, co zresztą wyszło, 
gdy dołączył do nas na dwie ostatnie kolejki 
Krzysiek Wołczek i znacznie pomógł nam w od-
niesieniu dwóch ważnych zwycięstw.

- Czyli taki piłkarz, jak Krzysztof Woł-
czek, jest w stanie zrobić aż tak dużą róż-
nicę na poziomie IV Ligi?
- Oczywiście. W końcu to niedawny Mistrz 
Polski, profesjonalista i wzór do naśladowa-
nia. Jest to impuls dla drużyny. Chłopaki zo-
baczyli, że w klubie działacze się nie podda-
ją, bo to tak naprawdę od działaczy wyszedł 
ten impuls, że zakontraktowaliśmy Krzyśka 
Wołczka. Zobaczyli, że nie wszystko stracone, 
że klub ciągle walczy. Cała ta sytuacja bardzo 

pomogła nam w zdobyciu bardzo ważnych 
sześciu punktów w ostatnich dwóch meczach.  
Możemy tylko żałować, że Krzyśka nie było 
znami wcześniej, bo inaczejpotoczyłaby się run-
da jesienna.

- Wiosna 2015 – czy chcecie się po prostu 
utrzymać – byle jak, ale utrzymać – czy 
może jednak cel jest wyższy i macie za-
miar powalczyć np. o środek tabeli.
- Przede wszystkim, pierwsze chyba cztery ko-
lejki wiosny, to jest gra z czołówką tabeli. Mamy 
Miedź II, mamy Szczedrzykowice, Polkowice 
(mecze ze Szczedrzykowicami i Polkowicami 
GKS wygrał 3:2 – przyp. red.)... nie ukrywajmy, 
pierwsze pięć kolejek będzie bardzo mocnym te-
stem dla tej drużyny. Chcemy jednak z każdym 
grać o pełną pulę. Z każdym, nawet z Miedzią 
i z takim nastawieniem musimy wychodzić na 
boisko, żeby utrzymać się w tej lidze. To priory-
tet. Myślę, że taka” beczka soli” może dać dru-
żynie bardzo mocnego kopa. Jeżeli zdołamy się 
utrzymać wiosną, gdy ten zespół się scementuje, 
to na przyszły sezon deklaracje mogą być zupeł-
nie inne. Nawet Krzysiek Ulatowski, gdy tutaj 
przychodził, mówił: „Trenerze, ale jak już tutaj 
zrobimy odpowiednią ilość punktów i się utrzy-
mamy, to w przyszłym sezonie będziemy chyba 
walczyć o inne cele?” I Myślę, że to jest takie 
podsumowanie tego, po co tych ludzi tu ściąga-
my, w jakim celu i do czego dążymy.

- Dziękuję bardzo za rozmowę.

Pełny tekst wywiadu z trenerem Marcinem 
Krzykowskim znajdziecie na Dolpilka.pl pod 
adresem: 
http://www.dolpilka.pl/wywiad/futbolowa_pod-
roz_w_czasie_z_trenerem_marcinem_krzy/

Rozmawiamy z Marcinem Krzykowskim – obecnie trenerem STK GKS Kobierzyce, a wcześniej szkoleniow-
cem Starego Śleszowa, z którym wywalczył awans do Klasy Okręgowej, następnie do IV Ligi oraz…

Miałem obawy
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okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.
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Michał Rygiel

- Na początek może parę 
słów o początkach klubu?
Założyliśmy Amico w 1991, bę-
dziemy w przyszłym roku święto-
wać 25-lecie istnienia. Wszystko 
wzięło się z inicjatywy brata, który 
wyjechał do Włoch na studia. Zo-
baczył tam wiele małych klubików 
przy oratoriach i po powrocie do 
Polski przy Liceum Salezjańskim 
w Lubinie postanowił stworzyć 
klub Amico Lubin. Pierwsze me-
cze rozgrywaliśmy w parku wro-
cławskim, nawet nie było tam 
boiska. Prowadzenie klubu to nie-
malże jak drugi etat, trzeba zająć 
się każdym detalem – ale mimo że 
kosztuje to sporo czasu, satysfak-
cja z pracy jest ogromna. To połą-
czenie fanatyzmu i poświęcenia. 
Cieszy, że po latach ludzie o nas 
pamiętają, dziękują za wszystko co 
dla nich zrobiliśmy.

- Jak wyglądają wasze rela-
cje z Zagłębiem?
Chcielibyśmy z Zagłębiem współ-
pracować. Próbujemy przekonać 
ich trenerów, żeby nie podbierali 
naszych wychowanków za pleca-
mi, tylko żeby się z nami porozu-
mieli. Wiadomo, że mają lepszą 
bazę, większe środki. Człowiek 
emocjonalnie się ze swoimi wy-
chowankami zżywa. Osobiście 
przeżywam każde odejście – mimo 
że dzieciaków jest ponad 200, 
znam wszystkich z imienia. War-

to podkreślić, że nasz klub jest 
dla Zagłębia dobrą alternatywą. 
Wiadomo, że u nich panuje se-
lekcja, wielu młodych chłopaków 
nie przeszło na kolejny szczebel 
piłkarskiej edukacji – w tym na 
przykład ja. Gdyby nie było dru-
giego klubu w Lubinie, chłopak 
odrzucony tak szybko nie mógłby 
w mieście kontynuować swojej 
przygody z piłką – do nas każdy 
może przyjść i pracować w Amico. 
Panuje tu taka atmosfera, że chło-
paki po odejściu z naszego klubu 
do tej pory dobrze wspominają po-
byt tutaj. Nie trzeba długo szukać, 
Filip Jagiełło czy Łukasz Soszyń-
ski, teraz są w Zagłębiu, ale zaczy-
nali u nas! 

- W myśl statutu klubu pra-
cujecie nie tylko nad wy-
szkoleniem piłkarza, ale też i 
człowieka. Jak to się przeja-
wia w codziennej pracy?
Amico to jest z założenia rodzinny 
klub, dla nas jest ważne, żeby tre-
nerzy, dzieci i rodzice angażowali 
się z serca. Staramy się szykować 
chłopaków do wieku juniorskiego, 
jeżeli się uda. Nasz klub ma nie 
tylko wychowywać piłkarza – ma 
przygotowywać do dalszego życia, 
niekoniecznie związanego z piłką. 
Ktoś jest dobry, ale woli zostać 
sędzią? My podsuwamy ścieżki, 
które można obrać, sam byłem ar-
bitrem liniowym w Ekstraklasie. 

Trenerzy, którzy pracują z naszymi 
chłopcami też kiedyś zaczynali w 
Amico. To nie jest łatwe przedsię-
wzięcie, ale ciężka praca daje efek-
ty. Naszym największym osiągnię-
ciem nie są puchary za osiągnięcia 
sportowe – otrzymaliśmy w 2000 
roku Puchar Fair Play od PKOL. 
W jednym z turniejów wystawili-
śmy dwie drużyny i traf chciał, że 
w decydującym spotkaniu zmie-
rzyły się nasze zespoły. Przeciwni-
cy godzili się z drugim miejscem, 
ale nasi „rezerwowi” nie odpuścili 
i pokonali pierwszą ekipę. Efekty 
wychowania naszych zawodników 
na dobrych ludzi widać na każdym 
kroku, nie tylko na boisku i tym się 
szczycimy. W Amico próbujemy 
pracować z dzieciakami tak, żeby 
potem im w życiu było łatwiej. 
Płynie do nas dużo ciepłych słów 
od innych trenerów, chwalą nas za 
postawę naszych zawodników, to 
nie tylko motywuje, ale pokazuje 
że obrana przez nas droga nie jest 
drogą donikąd. 

- W jakich innych przedsię-
wzięciach bierzecie udział?
Gramy również w rozgrywkach 
Salezjańskich – Igrzyskach Mło-
dzieży. Jest to fantastyczne wyda-
rzenie, spotyka się tam ponad 2000 
dzieci. Wystawiamy zespoły w 
11-osobowej piłce, ale i w futsalu. 
W obu odmianach piłki odnosimy 
sukcesy. Drużyna futsalu wygrała 

trzy razy z rzędu, młodszym rocz-
nikom udało się obronić tytuły 
zdobyte rok wcześniej. Zwycię-
stwo w Igrzyskach daje również 
możliwość zwiedzenia świata i 
poznania innych kultur – kiedyś 
wyjechaliśmy do Catanii, gdzie 
nasze drużyny walczyły o zwycię-
stwo. Dotarliśmy do finału, gdzie 
nie udało się wygrać, ale w tym 
też jest element wychowania. Pił-
karza trzeba nauczyć cieszyć się z 
drugiego miejsca. Telewizja i prasa 
nie dowierzały, że przegrani mogą 
się cieszyć bardziej od zwycięz-
ców. W tym roku na mistrzostwa 
jedziemy do Turynu, miasta-cen-
trum salezjańskiego futbolu. 

- Czy to prawda, że prak-
tycznie nigdy nie pozbywacie 
się zawodników z zespołu?
- W innych klubach musi panować 
selekcja, trenerzy muszą przesie-
wać roczniki. Do nas przychodzi 
każdy, kto chce pracować na tre-
ningach. Tworzymy grupy, pod-
grupy, robimy turnieje wewnętrz-
ne.  Podkręcamy rywalizację 
wewnątrz zespołu, dajemy każde-
mu motywację w postaci porówna-
nia z zawodnikami z lepszej grupy. 
Wtedy u chłopaków zapala się 
lampka – chcę być lepszy od tego  
bądź tego i zabieram się do pracy. 
Mamy wiele przykładów graczy, 
którzy w ten sposób wspaniale się 
rozwinęli. Nie wiadomo, w którym 

momencie zawodnik wskoczy na 
wyższy poziom, kiedy ze śred-
niaka zostanie liderem zespołu. 
Próbujemy rozwiązać problemy 
wychowawcze, nie od razu z góry 
skreślać chłopaka. Rozmawiamy 
z nim, rozmawiamy z rodzicami. 
Staramy się dotrzeć do każdego, 
bo historia zna wiele przypadków, 
kiedy zrozumiany zawodnik daje z 
siebie więcej i osiąga lepsze wyni-
ki. Jeżeli sam zdecyduje odejść – 
wtedy nie stawiamy przeszkód. 

- Czy przez Amico przeszli 
piłkarze grający w Ekstra-
klasie bądź w I lidze?
- Jeśli ktoś w Lubinie chce zostać 
dobrym piłkarzem – niech zaczyna 
od Amico. Mamy dowody na naszą 
pracę. Mateusz Szczepaniak, Da-
mian Primel, Mateusz Magdziak, 
Damian Dąbrowski, wspomniani 
Jagiełło i Soszyński. Wysyłamy 
zawodników do kadr młodzie-
żowych, naszych graczy testują 
lepsze zespoły. Trenerzy chcą za-
bierać od nas piłkarzy do Szkół 
Mistrzostwa Sportowego. Wszyst-
ko to cieszy niesamowicie, poka-
zuje że warto zaczynać w małym 
klubie. Może i nie mamy reklamy, 
ale, jak mówią, najlepszą reklamą 
jest życie.

- Dziękuję za rozmowę.

Po pierwsze wychowanie
Jeżeli ktoś w Lubinie 
chce zostać dobrym 

piłkarzem – niech zacznie 
od Amico. O misji lubińskiego 

klubu i problemach 
dzisiejszych zespołów 

młodzieżowych 
rozmawia Michał Rygiel 
z wiceprezesem Amico 
Lubin – Kazimierzem 

Dziubczyńskim

MŁODZIEŻ
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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.
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8 KLUBOWO

Adam Cierpik

- Mogłaby Pani przedstawić krótko swój 
klub? 
- KS WIWA Goszcz to klub, który oprócz bo-
gatej tradycji i historii nierozerwalnie kojarzy 
się  się z regionem Goszcza i okolic, dla któ-
rych stał się sportową wizytówką. Przez wiele 
lat jego działalności odnosiliśmy wiele bar-
dzo znaczących sukcesów, które ugruntowały 
naszą pozycję w środowisku piłkarskim. Siłą 
klubu są przede wszystkim zasady, którymi 
kierujemy się w naszej codziennej działal-
ności, którą po części traktujemy jak swoje-
go rodzaju misję. Dyscyplina, w połączeniu 
z jasno sprecyzowanymi celami jakie sobie 
na bieżąco wytyczamy zapewniają, że KS 
WIWA Goszcz jest interesującą alternatywą 
dla wszystkich tych, którzy zamierzają roz-
wijać swoje sportowe ambicje. Nie ukrywam 
też swego zadowolenia z wysokiej frekwencji 
naszych kibiców i sympatyków na meczach 
rozgrywanych przy udziale naszej drużyny. 
Ze względu na charakter i strukturę naszej 
działalności zmuszeni jesteśmy bazować na 
piłkarzach miejscowych, z których pozyska-
niem, póki co nie mamy większych proble-
mów. Pomimo, że pochodzą oni najczęściej 
z lokalnego środowiska skupionego wokół 
Goszcza i okolic, to traktujemy to raczej jako 
nasz atut niż przeszkodę w rozwoju KS WIWA 
Goszcz, którego fundamentem od zawsze jest 
krzewienie idei szeroko pojmowanego sportu.  
W skład naszego klubu wchodzą następujące 
grupy: seniorzy (klasa okręgowa), juniorzy 
starsi (klasa okręgowa) trampkarze i orliki. 
Działalność klubu finansowana jest z wpły-
wów pochodzących od sponsorów, co uwa-
żam  za optymalne rozwiązanie dla nas, 

biorąc pod uwagę profil i zakres zadań jakie 
realizujemy.    
Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć też 
o sposobie  zarządzania klubem, dzięki które-
mu jesteśmy naprawdę prężnie działającą jed-
nostką. Formalnym organem naszego zarządu 
jest jego ośmioosobowy skład, którego jestem 
prezesem. Całkiem niedawno powołaliśmy 
na stanowisko drugiego wiceprezesa mojego 
męża, dla którego jest to uwieńczenie wie-
loletniej  pracy jako  działacza sportowego. 
Miło mi też zakomunikować, że 10 stycznia 
tego roku zostałam po raz kolejny powołana 
na   czteroletnią  kadencję na fotel prezes KS 
WIWA Goszcz, co przyjmuję jako przejaw 
wielkiego zaufania i sympatii ze strony całego 
środowiska dla mojej osoby.  

- Jak prezentuje się historia klubu?
- Pierwszy klub na terenie Goszcza powstał 
jeszcze w 1952 roku. Przez kilkadziesiąt lat 
aktywności funkcjonował on kolejno pod na-
zwami DĄB GOSZCZ, GRANIT GOSZCZ 
oraz KLUB SPORTOWY BODZIO. Pod 
szyldem KS WIWA nieprzerwanie działa od 
27 maja 2002 roku. Powstanie klubu było 
konsekwencją  wielkiego zaangażowania 
naszej sportowej społeczności działającej w 
Goszczu, i nie tylko. Tym samym korzystamy 
dzisiaj z najlepszych sportowych tradycji. Po-
mimo, że początki jego powstawania wydają 
się nieco odległe, to zasady jakie przyświecały 
ówczesnym założycielom  klubu są jak najbar-
dziej aktualne. Po wielu  latach naszej obecno-
ści staliśmy  się liczącym  klubem sportowym 
z dobrymi prognozami na przyszłość. Dzisiaj  
z perspektywy zdobytych doświadczeń i zna-

jomości problematyki związanej z piłką noż-
ną mogę tylko potwierdzić, ze wszystkie te 
lata związane 
z historią KS WIWA, to był dobrze spożyt-
kowany czas. 

- Czy może Pani wymienić osoby, które 
stworzyły historię klubu ?
- Pomimo, że zaledwie od kilku lat działam 
jako prezes, wiem jakie zadania i trudno-
ści stoją przed ludźmi odpowiedzialnymi za 
sprawy organizacyjne tej dosyć specyficznej 
struktury jaką jest klub. W tym kontekście 
słowa szczególnego uznania należą się dzia-
łaczom, zwłaszcza zmarłemu niedawno Janu-
szowi Rusieckiemu, Andrzejowi Gierszonowi 
oraz Bogdanowi Szewczykowi, którzy tak 
aktywnie uczestniczyli w życiu piłkarskim 
Goszcza i samego klubu. Tym bardziej jestem 
pod wrażeniem dokonań mojego  poprzed-
nika, a prywatnie taty, Bogdana Szewczy-
ka, który nie tylko przygotował  warunki do 
powstania KS WIWA, ale przez 15 lat jego 
prezesury włożył ogrom pracy w jego pro-
wadzenie i zapewnienie mu najlepszych wa-
runków do dalszego rozwoju. Myślę, że jego 
osoba miała znaczący  wpływ na historię klu-
bu i pozytywne procesy w nim zachodzące. 
Trudno w tym miejscu nie wspomnieć też o 
wszystkich działaczach sportowych, którzy 
wspomagali go w codziennej pracy. To nie 
tylko nasz wspólny wysiłek i wkład w rozwój 
klubu, ale nasza wspólna duma.

- Czy zespół dobrze przepracował okres 
zimowej przerwy oraz czy doszło do zna-
czących zmian w klubie?

- Bez wątpienia nasi piłkarze nie próżnowa-
li. Poza treningami i meczami sparingowymi 

wspólnie omawialiśmy cele i zadania na naj-
bliższy sezon z uwzględnieniem naszych re-
alnych możliwości. Wykorzystaliśmy w peł-
ni dostępną infrastrukturę sportową. Sądzę, 
że jesteśmy dobrze przygotowani, a poziom 
naszych umiejętności będziemy mogli zwery-
fikować bezpośrednio na boisku. Co do same-
go składu, to dokonaliśmy zmiany na pozycji 
bramkarza, na której to, ze względu na kontu-
zję Tomasz Kaźmierczak zostanie zastąpiony 
przez Adriana Naskrętskiego, wypożyczone-
go z klubu KS Łozina. Drużynę zasili również 
Szymon Anders.

- Jakie są cele klubu na rundę wiosenna?
- Przede wszystkim staramy się realnie oce-
niać nasze możliwości. Nawet jeśli mamy 
ambitne plany, to zawsze staramy się dążyć 
do nich krok po kroku, bez wzbudzania nad-
miernych oczekiwań. Naszym celem pozo-
staje oczywiście utrzymanie się w czołówce 
tabeli, co przecież nie  pozbawia nas szans, 
żeby powalczyć także o wejście do IV ligi. 
Byłby to wielki przełom dla klubu i swoiste 
uwieńczenie dotychczasowych osiągnięć. 
Niezależnie od tego zamierzamy dobrze przy-
gotować się do rundy wiosennej i dać z sie-
bie naprawdę wszystko, skupiając się przede 
wszystkim na skutecznej grze. Na sukcesy na 
pewno przyjdzie czas. Póki co pozostaje więc 
solidna praca i cierpliwość!

- Dziękuję bardzo i życzę sukcesów w 
przyszłości.

Solidna praca i cierpliwość
Po rudzie jesiennej klub 

z Goszcza zajmował 
drugie miejsce w tabeli 

wrocławskiej klasy okrę-
gowej. Ale KS WIWA 

stara się nie nakładać na 
piłkarzy nadmiernej pre-
sji. Ważna jest realizacja 

zadań krok po kroku. 
Z prezesem klubu KS 

WIWA Goszcz Moniką 
Szewczyk-Gierszon roz-
mawiał Adam Cierpik.

fot: KS Wiwa    
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w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna

9NA TRYBUNACH

Bartłomiej Michalak

Stadionowi włóczykije 

Groundhopper to najprościej rzecz ujmu-
jąc „stadionowy turysta”. 

- Od zawsze byłem w podróży. Gdzie mnie 
los nie poprowadził, jedno było wspólne 
w każdym z tych miejsc: torba sportowa i 
ciągłe przemieszczanie się miejską komu-
nikacją - mówi Sławomir Partyka, piłkarz i 
trener, który również przez lata boiskowej 
kariery chętnie zmieniał miejsca pobytu, 
grając w Krakowie, Przemyślu, Radomiu, 
Wieruszowie, Oleśnicy i Wrocławiu. Dru-
gim ogniwem projektu jest Paweł Jabłoń-
ski. 

Za złotówkę
- Przyjeżdżając do Wrocławia na studia 
zacząłem interesować się podróżami. Za 
przysłowiową złotówkę przejechałem Eu-
ropę wzdłuż i wszerz - opowiada zapalo-
ny autostopowicz, a prywatnie kibic West 
Hamu United. Miejsce ich spotkania trud-
no nazwać więc przypadkowym, bowiem 
poznali się pracując w sklepie ze sprzętem 
turystycznym. Jak zrodził się pomysł na 
połączenie pasji podróżniczej i piłkarskiej? 

- Był wynikiem spontanicznej podróży au-
tostopem z Wrocławia do Czech. W sobotę 
Paweł rzucił pomysł wyjazdu, w niedzielę 
pojechaliśmy. To był mój pierwszy auto-
stop i na pewno niezapomniany - wspomi-

na Sławek. 

Po zakupach
Najpierw do Kłodzka zabrał ich pusty 
autobus, a stamtąd pojechali z Czechem 
poznanym na zakupie w markecie, który 
jechał do Hradec Kralove. 

- Powiedział nam, że mają tam drużynę 
w czeskiej ekstraklasie, więc będąc już 
na miejscu bardzo chciałem zobaczyć jej 
stadion. Jak wrażenia? Tak szczerze, Opo-
rowska to przy nim nowoczesny obiekt. 
Nawet był w tym dniu mecz - wspomina 
Sławek. I choć stadion widzieli tylko z 
zewnątrz, bo nie mieli przy sobie koron, 
to właśnie to wydarzenie było zalążkiem 
projektu. 

- Zaczęliśmy rozmawiać, że w sumie faj-
nie byłoby pojeździć po stadionach i dzie-
lić się tym z ludźmi. Idea gdzieś tam w 
nas dojrzewała i po kilku miesiącach, w 
styczniu tego roku postanowilśmy ją wcie-
lić w życie - tłumaczy piłkarska połówka 
SoccerTrip365. Kierunkiem pierwszego 
wyjazdu była Norwegia i miejscowość 
Fredrikstad. 

Fiordowo
- Znajomy Norweg opowiedział nam cie-
kawostkę dotyczącą barw tamtejszego ze-

społu. Klub otrzymał kiedyś w prezencie 
komplet strojów reprezentacji Polski i zde-
cydował się pozostać przy tych kolorach. 
Doszedł więc ciekawy wątek patriotyczny, 
a poza tym było blisko i dość tanio samolo-
tem - słyszymy o powodach wyboru miej-
sca. Obaj byli pod wrażeniem ogromnej 
otwartości Norwegów, tak tych, u których 
mieszkali, jak i zarządców stadionu. 

- Po pięciu minutach znajomości zostawia-
ją ci klucze do domu. Z wejściem na sta-
dion też nie było problemów. Warto dodać 
jednak, że jeszcze w Polsce pisaliśmy do 
dyrektora obiektu. Kameralny, ale całkiem 
duży obiekt. Drużyna była historycznym, 
pierwszym mistrzem Norwegii, a polscy 
kibice mogą ją kojarzyć z meczów w Li-
dze Europy przeciwko Lechowi Poznań, 
jeszcze za czasów Lewandowskiego, Pesz-
ki i Arboledy - mówią stadionowi turyści 
z Wrocławia. Panowie postanowili iść tro-
pem piłkarskiej rywalizacji i za kolejny cel 
wybrali właśnie Poznań. I jak się okazało, 
krajowe podróże mogą być jeszcze bardzie 
fascynujące niż zagraniczne wycieczki.

poznańska... Legia 
 -Każdy zna Wartę i Lecha, ale o poznań-
skiej Legii i Polonii, czy Olimpii słyszało 
niewielu - podkreśla Sławek. W stolicy 
Wielkopolski odwiedzili dwa stadiony: ten 

najnowocześniejszy przy Bułgarskiej, a 
także pozostałości po obiekcie im. Edmun-
da Szyca. 

- Dzisiaj zarośniętym wysoką trawą, na 
trybunach wyrasta las drzew, a przed sta-
dionem jest ogromne targowisko. Trochę 
to przykre, bo ma swoją piękną historię. 
Kilkukrotnie gościł reprezentacje Polski, 
a ostatnią z bramek strzelonych tam przez 
piłkarzy z orzełkiem na piersi zdobył sam 
Zbigniew Boniek, dając wygraną 1:0 ze 
Szkocją - zwraca uwagę Sławek. 

Przed nimi kolejne wypady. Najbliższy do 
Krakowa (w momencie publikacji mają 
go już za sobą), jak sam podkreśla, w jego 
oczach kolebki polskiej piłki. Lista kolej-
nych celów jest długa. 

- Czym się kierujemy? Nie było sztywne-
go klucza. Są kluby z tradycją, te najstar-
sze w Polsce, miejsca będące pod jakimś 
względem ciekawymi, czy to ze względu 
na położenie, czy też walory turystyczne 
w przypadku tych zagranicznych. To coś 
więcej niż taki typowy groundhopping 
Bardziej zależy nam na poznawaniu ludzi i 
niepowtarzalnej historii miejsca, w którym 
jesteśmy - puentują piłkarsko-podróżniczy 
duet wrocławian.

- To połączenie dwóch 
światów: podróży i pił-
ki nożnej. Chęć bycia z 
piłką w podróży przez 
cały rok - tak o groun-
dhoppingowym projek-
cie SoccerTrip365 mówi 
Sławomir Partyka, który 

wraz z kolegą Pawłem 
Jabłońskim postanowili 
zwiedzić piłkarski świat 

z jego mniej typowej 
strony.
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Doskonałość to proces 
Piotr Faltyński

Nadszedł czas zmagań na ligowych boiskach i weryfikacji 
przygotowań drużyn oraz samych zawodników. Zmienia się 
charakter treningów, których celem staje się podtrzymanie uzy-
skanej formy w okresie przygotowawczym. Mecze stają się 
głównym treningiem wytrzymałościowym więc na pozostałych 
zajęciach możemy zwrócić uwagę na szybkość zawodników i 
ich dynamikę. Pamiętamy również o sesji siłowej, zajęciach z 
zachowania elastyczności i ćwiczeniach plyometrycznych.

Za pomocą treningu plyometrycznego zaspokajamy wyma-
gania dyscypliny jaką uprawiamy znakomicie poprawiając i 
rozwijając siłę, szybkość oraz zwinność wykorzystując pracę 
mięśni w naturalnym ruchu człowieka, rozciągnięcie i skurcz. 
Mówiąc bardziej obrazowo, podczas wykonywania ćwiczeń 
plyometrycznych w trakcie lądowania na podłożu nogi będą 
cały czas w napięciu jest to moment pracy ekscentrycznej mię-
śni. W momencie przeniesienia siły w dół mięśnie wykonują 
gwałtowny skurcz jest to moment pracy koncentrycznej. Zmia-
na pracy z jednej fazy w drugą może trwać części sekundy. Im 
krótszy jest czas zmiany pracy ekscentrycznej w koncentryczną 
tym większe jest generowanie siły. Im bardziej i gwałtowniej 
mięsień w czasie rozciągania hamuje ruch tym większą wyge-
neruje siłę potrzebną na zmianę położenia całego ciała lub jego 
części. Efekty treningu uzależnione są od wykonania ćwiczeń z 
maksymalnym wysiłkiem i dużą prędkością.

Przygotowanie do treningu plyometrycznego poprzedzamy dy-
namiczną rozgrzewką, dynamicznym stretchingiem oraz pobu-

dzeniem układu mięśniowo – szkieletowego. Zwracamy uwagę 
na podłoże do ćwiczeń aby było równe i elastyczne. Ćwiczenia 
nie stawiają specjalnych wymagań powinniśmy jednak pamię-
tać o kilku informacjach obciążenia dostosowane powinny być 
do wieku i płci ćwiczącego , nie poświęcamy jakości wykona-
nia ćwiczenia na rzecz ilości powtórzeń. Wykonując je popraw-
nie unikniemy uszkodzeń więzadeł i mięśni stabilizujących 
stawy a podniesiemy poziom mocy mięśniowej bez przyrostu 
masy mięśniowej oraz zwiększymy siłę aparatu więzadłowego 
stawów.
Do wykonywania ćwiczeń plyometrycznych pomocny nam bę-
dzie zestaw urządzeń i sprzętów: ławeczki, stopnie, koła koor-
dynacyjne,  skrzynie, płotki, skrzynie, sztangi, hantle, drabinki. 
Do ćwiczeń górnej części ciała używamy głównie piłki lekar-
skie, gumy oraz sprężyny rehabilitacyjne.

Przedstawione ćwiczenia dla zawodników piłki nożnej stano-
wią stopniową adaptację tkanek miękkich, ścięgien, więzadeł i 
kości od łatwiejszych do coraz trudniejszych.
- skoki obunóż z użyciem stopni, płotków, piłek lekarskich na 
wprost i w zmiennych kierunkach (bokiem i zygzakiem);
- skoki na jednej nodze z u użyciem stopni, płotków, piłek le-
karskich, kół rehabilitacyjnych na wprost i w zmiennych kie-
runkach(bokiem i zygzakiem);
- skoki wysokościowe i głębokie obunóż i na jednej nodze (są 
to ćwiczenia o większym stopniu trudności dla zaawansowa-
nych).

Czy ćwiczenia plyometryczne są tak samo trudne jak sama nazwa? Z pew-
nością nie są czymś nowym w świecie sportu chociaż nie stosowano tak 
trudnej nazwy, częściej skromnie nazywając je ćwiczeniami skocznościo-
wymi.

ZDROWIE

Przeskoki przez kilka płotków

Przeskoki bokiem przez skrzynie

Skoki głębokie obunóż Wyskok na skrzynię obunóż z lądowaniem 
stabilnym

Przeskoki obnóż na drabince, ze zmianą 
kierunków 

Przeskok z prawej na lewą nogę wykorzystując kółka 
rehabilitacyjne.
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Od dziecka sport był jego pasją, a koledzy żartowali, że jest 
„sportową encyklopedią”. 
- Rzeczywiście, wydaje mi się, że zawsze miałem sporą wiedzę 
w tej dziedzinie, o przepisach, wymiarach boisk, czy wydarze-
niach z tych mniej popularnych dyscyplin – mówi Bartłomiej 
Pilecki, którego główną role gra nie na boisku, a z mikrofonem 
w ręku. Od sezonu 2013/2014 jego głos można było usłyszeć 
również przy Brzozowej w trakcie meczów Pogoni Oleśnica. 

Od kibica do spikera i kierownika
- Od początku rozgrywek był wakat po Bartku Kowalczyku. 
Chodząc na mecze słyszałem, że ktoś próbuje się zająć spiker-
ką, ale źle to wyglądało, co mówili też kibice na trybunach. 
Przekręcane były nawet nazwiska naszych zawodników. Skon-
taktowałem się więc z prezesem. Powiedziałem, że w czwar-
toligowym klubie nie może tak trącić amatorką i zapropono-
wałem, że zrobię to lepiej. Na którymś z kolejnych spotkań ta 
osoba nie mogła być i dostałem szansę – wspomina. Pierwszy 
mecz w nowej roli na stadionie pamięta bardzo dobrze. -Pogoń 
grała z AKS-em. Dużo się działo, były czerwone kartki, dłu-
go przegrywaliśmy ze Strzegomiem, aby ostatecznie wygrać 
2:1 – opowiada człowiek, który wkrótce pracował w klubie za 
dwóch, bo został również kierownikiem pierwszego zespołu. 
-To było już wiosną. Przed meczem pucharowym z Foto-Hi-

gieną Gać dostałem telefon, żebym przyjechał na stadion, bo 
prezes ma dla mnie propozycję. Okazało się, że drużyna po-
trzebuje kierownika. Miałem trochę obaw, czy sobie poradzę, 
bo nie miałem o tym bladego pojęcia – przyznaje Bartek Pi-
lecki. 

Człowiek orkiestra w klubie
Na meczu u siebie zawsze musiał być półtora godziny wcze-
śniej. -Trzeba przygotować stroje, najlepiej dwa komplety, bo 
sędziowie czasem mają swoje fanaberie, woda, piłki i pozosta-
ły sprzęt, obsługa gości i odprawa z arbitrami, a przecież jesz-
cze trzeba podłączyć mikrofon i nagłośnienie. Dlatego zawsze 
wolałem daleki wyjazd 200 km do Zawidowa, mniej roboty i 
mniejszy stres – żartuje Bartek. Stresu przysparzają zwłaszcza 
nieprzewidziane kłopoty techniczne. 
- Raz nawaliły mikrofony i musiałem podpiąć do laptopa 
tani mikrofon od domowego komputera. Nie dość, że jakość 
dźwięku była fatalna, to jeszcze głos był o sekundę opóźniony 
– opowiada.  Jak sam mówi, na mecze przychodzi pierwszy, a 
wychodzi ostatni. - Na początku było trochę trudności, bo rzu-
ciłem się na głęboką wodę i musiałem ogarnąć wiele nowych 
dla mnie rzeczy. Od koordynacji działań między trenującymi 
grupami po liczenie kartek, żeby nie było drugiego Bereszyń-
skiego. Kierownik to bardzo ważna funkcja. Trenerów może 

być wielu, a „kiero” jest jeden – mówi Bartek. W ostatnim cza-
sie pracy ma nieco mniej, bo stadion w Oleśnicy przechodzi 
remont, a kierownicze obowiązki współdzieli z ikoną oleśnic-
kiego MKS-u, Zenonem Olewińskim, który kilka tygodni temu 
powrócił do klubu z Brzozowej.

Spiker powinien ubierać pieluchę
 Bartek Pilecki czasu chwilowego rozbratu z mikrofonem nie 
marnował i od niedawna jest świeżo upieczonym posiadaczem 
spikerskiej licencji PZPN-u, którą zdobył na kursie zorganizo-
wanym przez Śląski ZPN. 
- Dowiedziałem się tam wielu fajnych, pomocnych rzeczy. 
Były próby mikrofonowe na stadionie, nagrania radiowe i spo-
ro cennych rad od doświadczonych kolegów po fachu – mówi 
o odbytym kursie, który pozwala mu prowadzić nawet mecze 
Ekstraklasy. - Na wyższym szczeblu nie ma już mowy o łą-
czeniu funkcji. Duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo, a 
spiker jest członkiem służby informacyjnej. Mówi się, że po-
winien przychodzić zawsze z pieluchą, bo nieważne co by się 
stało na stadionie i trwało na przykład kilka godzin to nie ma 
on prawa opuścić swojego stanowiska – wyjaśnia Bartek.  Co 
więc tak kręci go w byciu spikerem? -Przeżywanie sportowych 
emocji w ten jedyny, niepowtarzalny sposób – puentuje nasz 
rozmówca.

- Zawsze wolałem jeździć na mecze wyjazdowe. Dwa razy mniej pracy, dwa razy więcej czasu - 
mówi Bartłomiej Pilecki, który w Pogoni Oleśnica łączy rolę spikera i kierownika.

Na stadionie 
pracował za dwóch

Bartłomiej Michalak

LUDZIE I PASJA



IV LIGA DOLNOŚLĄSKA
Olimpia Kowary 0-3 Widawa Bierutów
Włókniarz Mirsk 3-2 Nysa Zgorzelec
BKS Bobrzanie   0-0 Orkan Szczedrzykowice

Granica Bogatynia 3-1 Chojnowianka Chojnów
STK GKS Kobierzyce 3-1 LKS Stary Śleszów

AKS Strzegom 3-3  Miedź II Legnica
Orzeł Ząbkowice Śl. 0-4 Sokół Wielka Lipa
Zjednoczeni Żarów 0-4  KS Polkowice

KLASA OKRĘGOWA 
WROCŁAW

Orzeł Sadków 4-1 Orzeł Pawłowice 
Zjednoczeni Łowęcice 1-1  Mirków/Długołęka

Dolpasz Skokowa 0-1 Burza Chwalibożyce 
Bór Oborniki Śląskie 2-0 Czarni Kondratowice

Wiwa Goszcz 3-1 Polonia Jaszowice
KS Łozina 0-2 Pogoń Oleśnica

Sokół Marcinkowice   0-0 Piast Żerniki
Falko Rzeplin 2-2 Wratislavia  

Polonia Środa Śl. 2-2 Strzelinianka  
JELENIA GÓRA

Piast Zawidów 0-1 Victoria Ruszów 
Twardy Świętoszów 0-2 GKS Warta Bol.
Leśnik Osiecznica 1-4 Orliki Węgliniec 
GKS Raciborowice 2-3 Lotnik Jeżów Sud.

Piast Wykroty 2-0 Piast Dziwiszów 
Olimpia Kamienna G. 0-2 Czarni Lwówek Śl.
Gryf Gryfów Śląski 2-0 Łużyce Lubań 

Włókniarz Leśna 5-0 Hutnik Pieńsk
WAŁBRZYCH

Piast Nowa Ruda 2-2 Unia Złoty Stok 
Iskra Jaszkowa Dln. 0-0 LKS Bystrzyca Górna 

Zamek Kamieniec Ząb. 3-2 Victoria Świebodzice 
Skalnik Czarny Bór 1-4 Nysa Kłodzko 
Karolina Jaworzyna 

Śląska 
2-1 Polonia-Stal II  

Unia Bardo 0-1 Piławianka  
Zryw Gola Świd. 6-1 Trojan Lądek Zdr.

Włókniarz Kudowa Zdr. 0-0 Zdrój Jedlina Zdr.
LEGNICA

Zamet Przemków 3-1 GKS Męcinka 
Kaczawa Bieniowice 0-0 Iskra Księginice 
KS Legnickie Pole 3-3 Mieszko Ruszowice 

Iskra Kochlice 1-2 Górnik Złotoryja 
Arkon Przemków 2-3 Czarni Rokitki 

Chrobry II Głogów 1-1 Sparta Grębocice 
Konfeks Legnica 1-1 Stal Chocianów 

Kuźnia Jawor 1-1 Orla Wąsosz 
A KLASA

WROCŁAW 
Grupa I

Parasol Wrocław 2-3 Odra Stary Dwór 
UKS Domanice 8-0 Mechanik Brzezina 

Zjednoczeni Szczepanów 6-4 Błękitni Jerzmanowo  
Kometa Krzelów 1-1 Sokół Smolec 

Piorun Jakubkowice 1-1 Odra Malczyce 
LZS Osiek 0-3 Odra Lubiąż 

MKP Wołów 5-2 MKS Kostomłoty 
Grupa II

Błysk Kuźniczysko 2-2 KS II Łozina 
Widawa Kiełczów 2-1 Zorza Pęgów 

Barycz Sułów 4-2 Sparta Skarszyn 

Burza Godzieszowa 2-2 Plon Gądkowice 
Iskra Pasikurowice 2-1 Victoria Zawonia 

Orzeł Prusice 0-0 Orla Korzeńsko 
Grupa III

Huragan Minkowice Oł. 9-1 Rzemieślnik Oława 
Czarni Jelcz-Laskowice 4-1 Energetyk Siechnice 

Dąb Dobroszyce 7-0 LZS Zbytowa 
Lotos Gaj Oł. 2-1 Zenit Międzybórz 

Foto-Higiena  II 1-5 LZS Solniki M.
Grom Szczodrów 4-2 Pogoń Syców 

Grupa IV
Rapid Domaniów 2-0 Czarni Sobocisko 

BKS Borów 1-0 WKS Wierzbice 
Zachód Sobótka 1-2 Galakticos Solna 

Gromnik Kuropatnik 4-1 Polonia Wrocław
Kolektyw Radwanice 3-1 Olimpia Podgaj 

KS Żórawina 7-1 Ognisko Przeworno 
LKS Brożec 1-1 Nefryt Jordanów Śl.

LEGNICA
Grupa I

Zawisza Serby 4-2 Tęcza Kwielice 
Pogoń Góra 6-3 LZS Ostaszów 

Iskra Droglowice 2-3 LZS Buczyna 
Sokół Jerzmanowa 2-3 Płomień Radwanice 

Orzeł Czerna 3-1 Gwardia Białołęka
Łagoszowia  1-2 Odra Chobienia  

Dragon Jaczów 6-2 Victoria Siciny 
Zryw Kotla 3-1 Korona Czernina 

Grupa II
Zryw Kłębanowice 1-2 Błękitni Koskowice 

Kryształ Chocianowiec 1-2 Czarni Dziewień 
Unia Miłoradzice 1-3 Grom Gromadzyń-W.

Sparta Rudna 4-1 Dąb Stow.Siedliska
Sparta Parszowice 5-0 Górnik Lubin 

Relaks Szklary Dln. 1-2 Iskra Niedźwiedzice 
Prochowiczanka 1-0 Albatros Jaśkowice 
Odra Ścinawa 4-1 Mewa Kunice

Grupa III
Wilki Różana 9-2 LZS Nowy Kościół

Park Targoszyn 3-3 Bazalt Piotrowice 
Sokół Krzywa   4-1 Fenix Pielgrzymka 
Skora Jadwisin 0-3 Nysa Wiadrów 

Rodło Granowice 4-1 Olimpia Olszanica 
Błękitni Kościelec 2-2 Orzeł Zagrodno 

Wilkowianka  1-5 Przyszłość Prusice
WAŁBRZYCH 

Grupa I
Czarni Wałbrzych 7-1 Nysa Kłaczyna 

Włókniarz Głuszyca 1-4 Cukrownik/Polonia  
Wenus Nowice 1-0 Zieloni Mrowiny 

KS Walim 0-2 Sudety Dziećmorowice 
Gwarek Wałbrzych 0-3 Grom Witków 

Biały Orzeł Mieroszów 1-2 Granit Roztoka 
Joker Jaczków 3-3 Unia Jaroszów 

MKS Szczawno Z. 6-1 LKS Wiśniowa 
Grupa II

Wieża Rudnica 2-3 Czarni Sieniawka 
Koliber Uciechów 3-2 Rawa Boleścin 

Delta Słupice 0-4  Pogoń Pieszyce
Ślęża Ciepłowody 1-1 Niemczanka  
Płomień Makowice 1-6 Sparta Ziębice 

Tarnovia   0-1 Boxmet Piskorzów 
Skałki Stolec 2-1 Zieloni Łagiewniki 

Henrykowianka   2-3 Victoria Tuszyn 
Grupa III

Łomniczanka   2-0 Zamek Gorzanów 
Czarni Braszowice 2-4 Polonia Ząbkowice Śl.

Polonia Bystrzyca Kł. 1-0 Hutnik Szczytna 
Inter Ożary 3-4 Pogoń Duszniki Zdr.

Śnieżnik Domaszków 6-0 Kryształ Stronie Śl.
KS Polanica Zdr. 3-0 Sudety Międzylesie 

Orlęta Krosnowice 2-0 Odrodzenie Szalejów Dln.
MLKS Radków 1-1 Tęcza Ścinawka Dln

JELENIA GÓRA
Grupa I

Lechia Piechowice 8-0 Bóbr Marciszów 
Rudawy Janowice Wlk. 3-1 Chojnik Jelenia Góra 

Orzeł Wojcieszów 3-0 Nysa Wolbromek
Olimpia II Kowary 3-1 KS 1946 Chełmsko Śl.

Piast Bolków 2-1 Czarni Przedwojów 
Pogoń Świerzawa 2-1 Julia Szklarska P.

Orzeł Lubawka 1-4 KS Łomnica 
Grupa II

Orzeł Platerówka 1-2 Chmielanka 
Sudety Giebułtów 2-1 Bazalt Sulików 

Iskra Łagów 2-7 Stella Lubomierz 
Olsza Olszyna Lub.  3-1 Skalnik Rębiszów
Cosmos Radzimów 4-1 Błękitni Studniska Dln.
Pogoń Markocice 4-1 Kwisa Świeradów Zdr.

Jaśnica Opolno Zdr. 4-2 LZS Radostów
Grupa III

LZS Łaziska 6-0 GKS Iwiny 
GKS Gromadka 3-0 LZS Zaręba 

Majdan Bolesławice 0-4 Rybak Parowa 
Górnik Węgliniec 6-0 Olimpia Jędrzychowice 

KS Łąka 2-0 KS Stare Jaroszowice 
Chrobry Nowogrodziec 3-2 LZS Brzeźnik 

Sparta Zebrzydowa 1-3 GKS Tomaszów Bo

Czasopismo Dolnośląskie Związku Piłki nożnej nr 9/2015
Finansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministra Pracy i Polityki Społecznej

GAZETA   
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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna
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Okręg
Przez ponad rok, czyli przez 16 
kolejnych meczów Łozina nie 
przegrała na własnym terenie, 
a do tego dodać można jeszcze 
passę 14 spotkań bez porażki, 
bez względu na miejsce ich roz-
grywania. 
Oleśnica natomiast nie przegrała 
ani jednej potyczki w obecnym 
sezonie, a przed 11. kwietnia 
jej piłkarze mogli się pochwalić 
ośmioma zwycięstwami z rzędu. 
Można więc było spodziewać się 
wyrównanych zawodów, można 
było spodziewać się, że na Łozinie 
lider zaliczy potknięcie...
... ale na spodziewaniu się koniec. 
Od pierwszych minut meczu na 
szczycie wrocławskiej okręgówki 
Pogoń narzuciła rywalowi swój 
styl gry i już w pierwszych pięciu 
minutach stworzyła sobie dwie 
bardzo groźne sytuacje. Świetnie 
spisywał się w ofensywie Paweł 
Kubiak, jego drybling mocno da-
wał się we znaki defensorom KSu 
i to właśnie ten gracz w 27 minu-
cie strzałem z dystansu pokonał 

Jakuba Matlaka. Druga odsłona 
zawodów rozpoczęła się podob-
nie, goście zdecydowanie dążyli 
do podwyższenia prowadzenia, co 
udało się już w 50. minucie Marci-
nowi Koselskiemu. Na tym strze-
lanie się skończyło, chociaż nie 
musiało, bo Kotwa i Miodek mieli 
świetne sytuacje do podwyższenia 
wyniku, ale tym razem lepszy był 
bramkarza gospodarzy.
Czy Łozina była tak słaba w tym 
meczu? Nie. Gospodarze liczyli 
głównie na kontry, ale tak na-
prawdę udało im się tylko raz na-
prawdę poważnie zagrozić bramce 
pilnowanej przez Kacpra Rogalę, 
który jednak świetnie poradził 
sobie ze strzałem głową Marcina 
Mroza. Pogoń była po prostu le-
piej poukładana taktycznie, lepsza 
technicznie, zawodnicy walczyli 
o każdą piłkę, o każdy centymetr 
boiska... przy takiej grze napraw-
dę trudno będzie komukolwiek 
zbliżyć się do lidera wrocławskiej 
Okręgówki.
Marcin Zwierzyński/Dolpilka.pl
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JELENIA GÓRA
grupa I

Olimpia II Kam. G. 4-0 Husaria Grzędy 
Bóbr Opawa 1-6 LZS Janiszów 

Olimpia II Krzeszów 3-0 Spójnia Sady
Lesk Sędzisław 3-0 Gnejs Ogorzelec 

Dolomit Pisarzowice 3-0 Amfibolit Leszczyniec 
Orły Lipienica 0-1 Dragon Miszkowice 

Victoria Czadrów 1-2 Uran Okrzeszyn 
grupa II

KS Maciejowa 3-0 Hottur Borowice 
Mitex Podgórzyn 1-1            Jeżów Sudecki/Czernica

Orzeł Mysłakowice 4-0 Bobry Wojanów 
Potok Karpniki 0-2 Halniak Miłków 

Czarni Strzyżowiec 1-2 Pub Gol II Jelenia G.
grupa III

Cosmos Milików 0-3 Kwisa Mroczkowice
Pogoń Wleń 5-3 Zbylut Zbylutów 

LZS Kościelnik 3-1 LZS Niwnice 
Fatma Pobiedna 2-2 Woskar Wojcieszyce 

grupa IV
Orzeł Gościszów 4-1 Bóbr Dąbrowa Bol. 
Roan Tomisław 3-4 Kolonia Bolesławiec 

Jawa Otok   1-2 KS Włodzice 
LKS Ocice 1-1 LKS Mierzwin 
TS Parzyce 3-1 LZS Nowa 
LKS Dobra 7-0 KS Trzebień 

LKS Kraśnik Dolny 5-4 Znicz Kruszyn 
grupa V

Granica Miłoszów 2-4 Zryw Bratków 
WKS Żarki Średnie 2-1 Granit Gierałtów 

LZS Pisarzowice 3-5 Porajów Kopaczów 
 Piast Czerwona W.     3-1 Przyszłość Dłużyna

KŁODZKO
grupa I

Granica Tłumaczów 1-1 LKS Bierkowice  
LKS Wambierzyce 1-2 Kalenica Jugów 

ATS Wojbórz 5-0 Lechia Ołdrzychowice 
Słowianin Wolibórz 7-1 Zrzeszeni Niwa 
Huragan Bożków 1-2 Czermna Kudowa Zdr.

Zamek Trzebieszowice 2-0 Sparta St. Waliszów 
grupa II

Zamek II Kamieniec Z. 1-0 Victoria Dębowiec 
Harnaś Starczówek 2-1 Spartakus Byczeń 

Kłos Laski  1-1 Znicz Lubnów 
Przedborowianka  0-1 Błękitni Niedźwiedź  
Piasek Potworów 3-4 Perła Płonica 
Sparta II Ziębice 0-1 Cis Brzeźnica 

LEGNICA
grupa I

LZS Koźlice 1-3 Kłos Moskorzyn 
LZS Nowa Wieś Lub. 4-1 Kalina Sobin 

Perła Potoczek 3-0 GLKS Gaworzyce
Odra Grodziec Mały 1-2 Amator Wierzchowice 
Unia Szklary Górne 2-4 Arka Trzebnice 

Victoria Parchów 2-1 Zamet II Przemków 
grupa II

Błysk Studzionki 6-0 LZS Żelazny Most 

Błyskawica Luboszyce 1-4 Victoria Tymowa 
LZS Komorniki  2-1 Sparta Przedmoście 

Skarpa Orsk 1-2 Sokół Niechlów 
Odra II Chobienia 1-5 LZS Retków 

Orla II Wąsosz 6-1 Płomień Nieszczyce 
grupa III

LZS Czaple 3-0 Premium Budziwojów
Mewa Goliszów 13-0 LZS Biała  

Płomień Nowa W.Gr. 1-6 Huragan Nowa W. Zł. 
Płomień Michów 0-2 Czarni II Rokitki 
Orzeł Wojcieszyn 0-1 Burza Gołaczów 

grupa IV
Czarni Golanka Dolna 2-2 Victoria Rzeszotary 

Fortuna Obora 9-5 Transportowiec Kłopotów 
Huzar Raszówka 2-3 Platan Siedlce 

Ikar Miłogostowice 2-0 Victoria Niemstów 
Iskra II Kochlice 2-4 Krokus Kwiatkowice 

Kaczawa II Bieniowice 1-2 Korona Kawice 
grupa V

Nysa/Bł.II Kościelec 1-3 Polonia Ernestynów 
Platan Sichów 3-1 Iskra Jerzmanice Z.
Lubiatowianka  0-7 Huragan Proboszczów 

LZS Lipa 2-1 Wilkowianka II  
Tatra Krzeniów 2-5 Gryf Olimpia Krotoszyce 

grupa VI
Orzeł Mikołajowice 3-0 KS Jarosław
Orzeł Pichorowice 3-1 Cicha Woda Tyniec Leg. 

Polder-a Damianowo 3-2 LZS Budziszów Wielki 
Unia Rosochata 1-2 Zjednoczeni Snowidza 

ŚWIDNICA
grupa I

Zjednoczeni II Żarów 3-4 Wierzbianka  
Sokół Kostrza 1-0 Błyskawica Kalno 

Darbor Bolesławice 4-2 Kłos Lutomia 
LKS Marcinowice 1-5 Błękitni Słotwina 

Zjednoczeni Gościsław 4-1 LKS Piotrowice Św. 
Orzeł Witoszów 6-1 Grom Panków 

Płomień Dobromierz 0-2 Zryw Łażany 
Herbapol Stanowice 1-0 Tęcza Bolesławice 

grupa II
Klubokaw. Roztocznik 3-0 Zgoda Grodziszcze 

Dąb Mościsko 3-0 Błękitni Książnica
LKS Dobrocin 3-2 Płomień Sokolniki 

Błękitni Owiesno 0-0 LKS Gilów 
Ślężanka Tąpadła 0-2 LKS II Bystrzyca Grn. 

Iskra Janówek 0-3 Sparta Oleszna
Orzeł Przerzeczyn Zdr. 2-2 Gryf Burkatów 

WAŁBRZYCH
Pierwsza kolejka wiosenna - 19 kwietnia. Zagrają:  Victoria 

II Świebodzice - Płomyk Borówno, Grodno Zagórze Śląskie - 
Zagłębie Wałbrzych, Iskra Witków Śląski - Unia Bogaczowice, 

Górnik Boguszów Gorce - Podgórze Wałbrzych

WROCŁAW
grupa I

Lech Barkowo 2-3 Victoria Orzeszków 
Pogoń Wińsko 3-0 Orkan Mojęcice 

Promotor Pełczyn 0-3 Orkan Borzęcin
Rosa Rościsławice 1-1 Olimpia Godzięcin 
Ruch Warzęgowo 3-3 Odra Uraz 

LZS Strupina 0-0 ULKS Powidzko 
grupa II

Grom Ligota P. 1-0 Sparta Wszemirów 

Błyskawica Szewce 3-0 Sparta Będkowo 
Dąb Kuraszków 3-1 Głuchów Grn. 
Tomtex Widawa 11-0 Start Strzeszów 

Kometa Kryniczno 0-2 Płomień Wisznia M.
LKS Krzyżanowice  5-4 Malinka   

grupa III
Porcelana Ciechów 2-2 Polonia II Środa Śl. 

Czarni Białków 10-0 Zryw Chełm 
Błękitni Chwalimierz 4-3 Wulkan Ogrodnica 

Błyskawica Lenartowice 2-2 Pogoń Miękinia 
Burza Wilczków 4-5 Pogoń Jastrzębce 
Cosmos Juszczyn 3-3 Orzeł Bukówek 
Tęcza Pisarzowice 1-1 Odra Słup 

grupa IV
LZS Zachowice 1-3 KP Wichrów 

Złotniki Wrocław 4-1 GLKS Mietków 
Piast Lutynia 4-1 Dromex Piersno 

Puma Pietrzykowice 0-2 Ambrozja Bogdaszowice
ULKS Piotrowice  0-6 White Bat Czerńczyce 

grupa V
Olimpia Żerniki Wr. 1-1 Błękitni Gniechowice 

Orzeł Pustków Wilczk. 3-1 Muchobór Wrocław 
Polonia Bielany Wr. 3-1 MKS Małuszów 

Sparta Wrocław 1-1 GKS II Kobierzyce  
Ślęża Sobótka 4-0 Tur Wrocław 

grupa VI
Zryw Chociwel 3-1 Ślęza Księginice Wlk.

Czarni II Kondratowice 0-3 Starter Gęsiniec
Feniks Pławna 4-6 Pogoń Kowalów 
Korona Pęcz 9-1 Orzeł Biały K.
KS Karszów 4-0 Victoria Sarby 

Kwarcyt Jegłowa 0-0 Ludów Śląski
grupa VII

Logan Witowice 2-5 Zalesie Wójcice 
 Orzeł Marszowice 1-3 Szaluna Zębice 

Polonia Godzikowice 2-6 Dolomit Chwałowice  
Start Stanowice 0-4 Burza Bystrzyca 
Zorza Niemil 1-3 KP 86 Borek Strz.

Świteź Wiązów 1-0 Błękitni Siedlce 
grupa VIII

Tęcza Raków 1-3 Czarni Chrząstawa 
KP 99 Śliwice 1-4 Skra Wojnowice 

Długołęka 2000 2-4 Piast Nadolice 
Wrocław Academy  2-0 Orzeł Święta Kat.

KS Brochów 0-1 MPWiK Mokry D.
KS Byków   3-4 Wratislavia II  

grupa IX
Olimpia Oleśnica 3-1 Widawa Stradomia 

Borowianka Borowa 0-6 Sokół Sokołowice 
Dąb II Dobroszyce 1-0 Piast Dobrzeń 

KS Dobroszów 4-0 Perła Węgrów 
Grom Siekierowice 2-0 WKS Miłowice 

LZS Bystre 2-3 WKS Lipka 
grupa X

Sokół Ujeździec Wlk.  4-1 Olimpia Bukowinka
Polonia Grabowno Wlk. 1-0 Płomień Krośnice 

Barycz Milicz 1-4 Orzeł Biedaszków Wlk.
LZS Grabówka 1-4  Kaszyce Wielkie 

Pogoń Cieszków 4-1 Promień Brzyków 
KS Komorów 2-5 Lotnik Twardogóra

B- klasy



Młodzieżowy Budżet jest to innowacyjny projekt dla wrocławskiej młodzieży, która chciałaby zmienić coś w 
swoim otoczeniu. Dla młodzieży, która ma własne pomysły na wypełnienie czasu wolnego sobie, swoim ró-
wieśnikom, społeczności lokalnej. W ramach MBOW młodzież może uzyskać do  tysiąca złotych na realizację 
własnych pomysłów. I to jakich pomysłów! 

Kasa na futbol
Przekonałam się o tym w trakcie pierwszej edycji. Było dużo sportu: projekty piłkarskie, wioślarskie, rug-
by, zachęcenie rówieśników do cotygodniowego biegania. Były też projekty edukacyjne: sadzenie sadzonek, 
warsztaty z segregowania śmieci, nauka gry w szachy, nauka radzenie sobie ze stresem, zajęcia z ekologii, 
warsztaty o zdrowym trybie życia. 

Kulturalnie
Pojawiły się projekty kulturalne: przegląd talentów, spotkania kulturalne w świetlicy środowiskowej. W ra-
mach MBOW były realizowane również projekty społeczne: stworzenie portalu dla młodych literatów, organi-
zacja mikołajek w różnych placówkach, kampania o dehejtyzacji czy stworzenie w szkole radiowęzła.
Dlaczego Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia jest wyjątkowym projektem?
Po pierwsze młodzież w trakcie realizacji własnych przedsięwzięć zdobyła ważne umiejętności: diagnozowa-
nia lokalnych potrzeb, planowania i 
dobrej pracy zespołowej, umiejęt-
ności organizacyjnych.

Kreatywnie
Po drugie młodzież wykazała się 
dużą kreatywnością, przedsiębior-
czością i zaangażowaniem w życie 
społeczności lokalnej.
Po trzecie i dla mnie chyba najważ-
niejsze młodzież zrozumiała, że to 
od nich zależy czy będzie się coś 
działo u nich w szkole, na osiedlu 
czy w świetlicy środowiskowej oraz 
jak ważne i ile radości sprawia po-
maganie innym.
Z niecierpliwością czekam na pro-
jekty w tej edycji Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego Wrocła-
wia. Wierzę, że młodzież wykaże 
się kreatywnością i zaskoczy nas 
swoimi pomysłami oraz ich reali-
zacją.
Oby takie projekty pojawiły się w 
innych miastach i gminach Dolnego 
Śląska.

Czasopismo Dolnośląskie Związku Piłki nożnej nr 9/2015
Finansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministra Pracy i Polityki Społecznej
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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna
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Także 
piłkarskie!!!
Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia (MBOW) 

to młodszy brat Wrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Jest to projekt współfinansowany 

przez Urząd Miejski we Wrocławiu. Mam przyjemność 
koordynować już drugą edycję MBOW.

Aleksandra Prychitko 

14 Dolnośląska Piłka TRZeCI SeKTOR

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 organi-

zacje pozarządowe pracujące z młodzieżą, zarejestrowane na terenie 
powiatów: lwóweckiego, milickiego, lubańskiego, lubińskiego, polko-
wickiego 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!
6. Kompleksowa diagnoza sytuacji Twojej organizacji (odbywa się w 

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

7. Prezentacja/szkolenie (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb 
przygotujemy dla Was specjalne szkolenie/prezentację z wybranego 
zakresu)

8. e-learning  (po przystąpieniu do programu uzyskacie możliwość 
dostępu do wyselekcjonowanych informacji zebranych z myślą o 
organizacjach pracujących z młodzieżą)

9. Kluczowe informacje (drogą mailową otrzymacie pakiet informacji 
dobranych specjalnie dla Waszej organizacji)

10. Wsparcie w zakresie tworzenia projektów i pisania wniosków (w formie 
spotkania i konsultacji)

11. Plan dalszego rozwoju (w oparciu o diagnozę i przebieg procesu 
doradztwa przygotujemy dla Was propozycję strategii rozwoju or-
ganizacji)

12. 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 Dolnego 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 kształtowaniu wysokiej jako-

ści regionalnej polityki młodzieżowej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 

Specjaliści od rozwiązań
Think-tank to specyficzna forma organizacji zajmującej się 

badaniami, analizą, debatą i poszukiwaniem rozwiązań doty-

czących spraw publicznych. We Wrocławiu działa jedyny w 

Polsce think-tank pracy z młodzieżą. Ośrodek, który zajmu-

je się analizą i innowacyjnymi rozwiązaniami na rzecz ludzi 

młodych i osób pracujących z młodzieżą. Czym jest i w jakim 

zakresie można skorzystać z jego dorobku?

Instytut powstał w 2001 roku, to jedyny taki ośrodek w skali kraju agregujący wiedzę i dobre praktyki pracy 
z młodzieżą oraz krytycznie analizujący zastaną rzeczywistość.

Jest w sieci
Śodki komunikacji z jakich korzysta to serwis internetowy www.ies.org.pl, a w jego ramach blog o pracy 

z młodzieżą, newsletter i intensywna obecność w social mediach.
Autorzy bloga o pracy z młodzieżą dwa razy w tygodniu prezentują ciekawą perspektywę na różnorodne 

zagadnienia z zakresu pracy z młodzieżą. Znaleźć tu można z powodzeniem wpisy z zakresu metodyki pracy 
z młodzieżą, zarządzania projektami młodzieżowymi, wolontariatu etc.

Regularnie
Newsletter  wysyłany raz na dwa tygodnie to zbiór informacji pokazujących to, co najważniejsze w pracy 

z młodzieżą: informacje o źródłach finansowania, polityka młodzieżowa, przegląd blogosfery, najciekawsze 
projekty, ważne raporty i badania, kluczowe analizy i informacje.

To jednak, co pozwala sprawdzić wiarygodność i kompetencje think-tanku oraz jego użyteczność to obec-
ność w socialmediach. Trzeba przyznać, że Instytut dba o rzetelny i aktualny przekaz nie tylko na popularnym 
facebooku, ale także na Twitterze, który staje się coraz częściej miejscem wymiany myśli i kształtowania opinii 
publicznej.

Dla każdego
Kto i w jaki sposób może skorzystać z zasobów Instytutu? Każdy! Nie ma tu ograniczeń w dostępie do 

wiedzy w postaci opłat czy selekcji odbiorców. Podstawową platformą jest serwis: blog jako zbiór ciekawych 
refleksji, sekcja raportów i publikacji, a subskrypcja newslettera i śledzenie kanałów sm to gwarancja, że nic 
istotnego nas nie ominie. 

Kinga Ekert
wiceprezes Instytut Edukacji Społecznej, trener, coach
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w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
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Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.
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Powyższe kary, z wyjątkiem we-
ryfikacji zawodów jako walkower, 
mogą być również nałożone na 
klub  i odpowiedzialność ta nie 
dotyczy tylko samego czynu, ale 
również zaniechania obowiązków, 
jakie zostały nałożone na klub, bez 
względu na to czy w ogóle doszło 
do naruszeń porządku. 
Zgodnie z przepisem art. 64¹ klub 
ponosi również odpowiedzialność 
za niedopełnienie obowiązku za-
bezpieczenia wyjazdu zorgani-
zowanej grupy kibiców. Za brak 
porządku lub bezpieczeństwa 
podczas takiego wyjazdu również 
może zostać ukarany. 

Odpowiedzialnością...
... za niedopełnienie obowiązku 
zabezpieczenia porządku lub bez-
pieczeństwa na stadionie podlegają 
też odpowiedzialne osoby fizycz-
ne. I tak w świetle przepisu art. 65 
§1,  odpowiedzialna osoba fizycz-
na może zostać ukarana: 
- upomnieniem; 
- naganą; 
- karą pieniężną nie mniejszą niż 
500 zł ;
- dyskwalifikacją czasową, nie 
krótszą niż 1 miesiąc i nie dłuższą 
niż 2 lata.

Może zdarzyć się też tak, że na 
skutek niedopełnienia obowiązku 
zabezpieczenia należytego porząd-
ku lub bezpieczeństwa na stadionie 
przed, w czasie lub po zawodach 
doszło...

do poważnych naruszeń...
... porządku lub bezpieczeństwa na 
stadionie przed, w czasie lub po 
zawodach. I wówczas świetle prze-
pisu art. 65 §2 Regulaminu, organ 
dyscyplinarny może nałożyć: 
- karę pieniężną nie niższą niż 
5.000 zł;
 - dyskwalifikację na czas nie krót-
szy niż 3 miesiące;
- zakaz udziału we wszelkiej dzia-
łalności związanej z piłką nożną.
W art. 66 Regulaminu PZPN ure-
gulowana została sprawa tzw. 

„związkowego” zakazu stadiono-
wego.  
Ze zorganizowanymi grupami kibi-
ców związane są również zachowa-
nia, które zostały uregulowane w 
art. 67 Regulaminu i zostały okre-
ślone mianem zachowań pogardli-
wych lub dyskryminacyjnych. .
W myśl art.68 Regulaminu, 
wszystkie kary za brak należytego 
zabezpieczenia porządku na stadio-
nie, z wyjątkiem walkowera i kar 
finansowych, mają rygor natych-
miastowej wykonalności, chyba 
że organ dyscyplinarny postanowi 
inaczej. Jeżeli naruszenie opisane 
w tym rozdziale jest wynikiem za-
chowania osób fizycznych, za któ-
re odpowiedzialność ponosi klub 
przyjezdny, karom podlega klub 
przyjezdny. Ponadto art. 68 §3 
Regulaminu wprowadza domnie-
manie, że kibice zajmujący sektor 
stadionu lub inne wydzielone miej-
sce, przeznaczone dla kibiców klu-
bu przyjezdnego, są kibicami tego 
klubu. W przypadku niemożności 
zidentyfikowania kibiców, dopusz-
czających się opisywanych powy-
żej przewinień, karze podlega klub, 
będący gospodarzem meczu. 

Za przewinienia...
... związane z naruszeniem lub bra-
kiem bezpieczeństwa i porządku na 
obiekcie sportowym, organ dyscy-
plinarny w świetle art. 68 §5 może 
wymierzyć jednorazowo więcej niż 
jedną karę zasadniczą.
Z brakiem porządku lub bezpie-
czeństwa na stadionie jest zwia-
ząna kolejna kategoria przewinień 
dyscyplinarnych tj. niesportowe 
zachowania. 
Do nich można zaliczyć: 
- Używanie słów wulgarnych lub 
powszechnie uznanych za obraźli-
we.
- Podważanie decyzji sędziow-
skich.
- Samowolne opuszczenie boiska 
przez drużynę lub odmowa dalsze-
go rozgrywania meczu.
- Opóźnienie rozpoczęcia meczu 
lub wznowienia gry, przerwa w 

meczu.
- Groźba lub przemoc.
- Nieprzybycie osoby zobowiąza-
nej na konferencję prasową.
- Niesportowy tryb życia.
- Podżeganie do nienawiści.
- Prowokowanie kibiców.
- Wypowiedzi poniżające.
Za używanie słów wulgarnych lub 
powszechnie uznanych za obraźli-
we przepis art. 69 Regulaminu daje 
organowi dyscyplinarnego prawo 
nałożenia kary pieniężnej. 

Kolejna kategoria...
... to podważanie decyzji sędziow-
skich. Na mocy art. 70 Regulaminu  
za podważanie decyzji sędziow-
skich lub kompetencji sędziów 
przez zawodników, trenerów 
członków sztabu medycznego lub 
działaczy, organ dyscyplinarny wy-
mierza karę pieniężną w wysokości 
od 500 złotych. 
W przypadku samowolnego opusz-
czenia boiska przez drużynę lub 
odmowy dalszego rozgrywania 
meczu, przepis art. 71 przewiduje 
dwa rodzaje kar: karę nakładaną na 
klub oraz na osoby fizyczne. Kary 
dla klubów to: kara pieniężna nie 
mniejsza niż 5.000 złotych lub we-
ryfikacja zawodów jako walkower 
lub nawet wykluczenie drużyny 
z rozgrywek. Natomiast na osoby 
fizyczne może być nałożona kara 
pieniężna nie niższa niż 1.000 zł 
lub kara dyskwalifikacji nie niższa 
niż 1 miesiąc.
Nieco łagodniej potraktowana zo-
stała, wprowadzona jako poprawka 

do Regulaminu przepisem art. 71¹ 
podobna kategoria czyli opóźnie-
nie rozpoczęcia meczu lub wzno-
wienia gry i przerwa w meczu. 

Za taki czyn...
... klub może zostać ukarany karą 
pieniężną, nie niższą niż 1.000 zł, a 
osoby fizyczne – karami: pieniężną 
nie niższą niż 1.000 zł lub dyskwa-
lifikacją nie niższą niż 1 miesiąc.
Przewinieniami dyscyplinarnymi 
są także uregulowane w art. 72 
Regulaminu ”stosowanie gróźb,  
przemocy lub też naruszenie niety-
kalności cielesnej sędziego lub in-
nej osoby w związku z meczem pił-
karskim lub działalnością w PZPN 
lub jego organizacjach członkow-
skich, w szczególności w celu 
utrudnienia lub uniemożliwienia 
podjęcia działań”. Sprawca takiego 
czynu podlega karze pieniężnej nie 
niższej niż 2.000 zł, karze dyskwa-
lifikacji lub karze wykluczenia z 
PZPN. Odpowiedzialność za takie 
czyny ponosi również klub, jeżeli 
co najmniej dwóch zawodników 
lub działaczy tego klubu dopusz-
cza się takiego zachowania. Warto 
zauważyć, że w świetle przepisu 
art. 72 §3 Regulaminu, klub podle-
ga karze również, gdy osoba z nim 
związania usiłuje zachować się w 
sposób opisany powyżej, bądź czy-
ni przygotowania do popełnienia 
powyższych czynów.
W art. 73 uregulowana została 
kwestia nieprzybycia osoby zobo-
wiązanej na konferencję prasową. 

Taką osobą...
... jest osoba pełniąca funkcję 
wskazaną w regulaminie poszcze-
gólnych rozgrywek. Dla rozgry-
wek, w których jest wymagana 
konferencja prasowa i gdzie wy-
magana jest obecność na niej np. 
trenera zostało to określone we 
właściwym dla nich regulaminie, 
a wg Regulaminu Dyscyplinarnego 
za nieprzybycie osoby zobowiąza-
nej na konferencję prasową, organ 
dyscyplinarny  wymierza karę pie-
niężną w wysokości od 500 zł.
Kolejną kategorią jest niesportowy 
tryb życia i tak wg przepisu art. 74 
Regulaminu, za niesportowy tryb 
życia lub naruszenie zasad porząd-
ku publicznego wymierza się kary: 
dyskwalifikacji od 3 miesięcy lub 
karę pieniężną lub nawet karę 
wykluczenia z PZPN. Dotyczy to 
szczególnych wypadków, np. wy-
bryków reprezentantów kraju w 
miejscach użyteczności publicznej.
Prowokowanie kibiców to kolejna 
kategoria. Za prowokowanie kibi-
ców wymierza się karę dyskwalifi-
kacji lub karę pieniężną nie niższą 
niż 2.000 zł (Art. 76 Regulaminu). 
I ostatnie z kategorii niesporto-
wych zachowań. To uregulowane i 
usankcjonowane karami w art. 77, 
wypowiedzi poniżające. Tu katalog 
kar jest następujący:  upomnienie 
lub nagana lub kara pieniężna w 
wysokości od 500 zł lub dyskwa-
lifikacja lub nawet wykluczenie z 
PZPN.

Porządek musi być!
W dzisiejszym omówieniu przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN poruszę między innymi temat 
kar za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach. Organ 
dyscyplinarny może wymierzyć na podstawie art. 64 §1 Regulaminu jedną z obszernego katalogu kar, od 
kary pieniężnej po tak drastyczne środki jak  zawieszenie licencji klubowi lub jej całkowite pozbawienie.

•    Prawnik w Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego
     DAUERMAN,
•    Redaktor Naczelny portalu PrawoSportowe.pl,
•   Członek Dolnośląskiej Komisji Odwoławczej DZPN we Wrocła- 
    wiu, wcześniej przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia    
     Wrocław.

Maciej Żyłka
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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.
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Bartłomiej Michalak

Trzy dekady temu 
na Akademii Wy-
chowania Fizycz-
nego profesor 
anatomii przeko-
nywała ją, że piłka 
nożna nie jest dla 
kobiet, bo znie-
kształca sylwetkę. 
Anetta Adamczuk 
opinie prof. Zo-
fii Ignasiak miała 
jednak za nic, bo 
piłkę kopała już 
jako kilkuletnia 
dziewczynka. 

- Miałam sześć, może siedem lat i już gra-
łam z kolegami na boisku przy zespole 
szkół – wspomina pani Anetta. W czasach 
studiów reprezentowała Akademicki Klub 
Piłkarski Wrocław i wspólnie z koleżan-
kami wywalczyły awans do pierwszej ligi, 
gdzie grał już „znienawidzony” Pafawag 
Wrocław. - My akademiczki grzeczne, kul-
turalne i inteligentne, a one takie cwaniacz-
ki były, zawsze z papierosem. Momentami 
nasze derbowe mecze przypominały boks, 
były chamskie faule i ciągnięcie za włosy – 
opowiada napastniczka AKP. 

W Bierutowie
Kobieca piłka nie musiała się wówczas 
martwić o kibiców, którzy chętnie przycho-
dzili oglądać piłkarki. 

- Była atmosfera i głośny doping. Aż chcia-
ło się grać – słyszymy. Adamczuk i spółka z 
małego, drugoligowego klubu stały się jed-
nym z czołowych klubów w kraju, którego 
kontynuatorem jest późniejszy wielokrotny 
mistrz Polski AZS Wrocław. Ona sama gra-

ła w kadrze narodowej. Co ciekawe, piłkar-
ki w Polsce miały lepiej niż ich koleżanki 
po fachu za zachodnią granicą. 
 
- Jeździłyśmy zawsze z zapasem piłek Pol-
sportu, wracałyśmy bez żadnej. Sprzeda-
wałyśmy je tam po 100 marek za sztukę, 
bo Niemki na co dzień grały gumowymi – 
zdradza nasza rozmówczyni. W AKP grała 
przez dekadę, do połowy lat dziewięćdzie-
siątych. Po zawieszeniu korków na kołu 
została kierowniczką Pogoni Oleśnica we-
spół z Zenonem Olewińskim. -To był okres 
świetności klubu i historyczna przygoda z 
Pucharem Polski. Pamiętam jak dziś, że do 
Warszawy na losowanie jechaliśmy moim 
pomarańczowym maluchem – mówi pani 
Anetta. Była też trenerką. Prowadziła w 
Bierutowie drużynę dziewcząt, a jej wycho-
wanką jest między innymi Paulina Szymań-
ska, obiecująca bramkarka, obecnie tak jak 
jej trenerka również sędzia piłkarski.

- Dlaczego zostałam sędzią? Pomyślałam, 
że byłam już piłkarką, trenerką, kierow-

niczką, więc to dobry sposób, aby kontynu-
ować swoją przygodę z piłką. Wyczytałam 
w gazecie, że organizują kurs i postanowi-
łam spróbować – wyjaśnia  pani Adamczuk.

Ich dwudziestu dwóch, 
ona jedna
W 2002 roku na kursie było siedemdziesiąt 
osób, w tym zaledwie sześć pań. Czterech 
kursantów zdało z wyróżnieniem. Wśród 
nich również oleśniczanka, którą już na po-
czątku sędziowskiej kariery delegowano na 
najważniejsze mecze. W dalszym rozwoju 
na drodze stanęły ograniczenia wiekowe 
stawiane sędziom z wyższych lig. Tego, że 
późno zaczęła sędziować jednak nie żałuje. 
- Uwielbiam sędziować „Bundesligę”. Za-
wsze wysyłają mnie na te najgorętsze po-
jedynki w B-klasie. Każdy mecz jest inny, 
trzeba wyczuć zawodników i atmosferę, 
na boisku i na trybunach. Piłkarze i kibice 
sprawdzają cię przez kwadrans. Jak pozwo-
lisz im na zbyt dużo albo popełnisz błędy to 
przez kolejną godzinę masz piekło – mówi 
przedstawicielka wciąż nielicznej grupy sę-

dziów „w spódnicy”. Początki w męskim 
środowisku do łatwych nie należały. 

Jest w porządku
- Bywało, że podchodzili lekceważąco, bo 
co im tutaj kobieta będzie rozkazywać. Ale 
teraz, gdy już większość zna mnie od lat, 
to jest w porządku. Po meczu kierownicy 
dziękują za to, że „pani jakoś tak to po-
układała i bez przekleństw się obyło”. Przy 
kobiecie im nie wypada rzucać mięsem 
– śmieje się  sędzia Adamczuk. Obecnie 
jako sędzia główny może prowadzić mecze 
maksymalnie w A-klasie, ale na linii można 
ją było zobaczyć też w wyższych ligach, bo 
tu ograniczeń nie ma żadnych.

- Mimo to, wolę być głównym arbitrem. W 
sprawach organizacyjnych zawsze czułam 
się jak ryba w wodzie, a poza tym ma się to 
poczucie władzy – puentuje z uśmiechem 
pani Anetta.

Z GWIZDKIEM

Kocha sędziować „Bundesligę”


