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Armaty  
na Lecha

To będzie wyda-
rzenie sportowe 

weekendu –  
Lechia podejmuje 

Lecha Poznań. 
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Wchodzimy 
do elity! 

Prezes Lechii 
Maciej Turnowiecki  
uważa, że dla klubu 

nadchodzą bardzo 
dobre czasy.

Pomagamy 
ratować życie

Lechia Gdańsk 
dołączyła do ogól-

nopolskiej kam-
panii społecznej 

Krewniacy.
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Lechia Gdańsk 
będzie współpracować 
z francuskim koncernem Sportfive. 
W środę uroczyście 
podpisano w tej sprawie 
porozumienie o wspólnym 
przedsięwzięciu. Daje to 
podwaliny pod budowę 
mocnego klubu. 
Władze Lechii i Sportfive 
ogłosiły też, że drużyna 
na otwarcie nowego stadionu 
rozegra towarzyski mecz 
z Juventusem Turyn!

Lechia z gigantem!
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Przed meczem Lechii z „Kolejorzem”

Armaty na Lecha

To będzie sportowe wydarzenie weekendu w Trójmieście.  
Niedzielny mecz ekstraklasy Lechia Gdańsk – Lech Poznań  
jawi się jako jedno z najatrakcyjniejszych spotkań  
jedenastej kolejki. Początek o godz. 17.15 na stadionie  

przy ul. Traugutta we Wrzeszczu.

Lech to uznana firma w naszej lidze. 
Zwłaszcza w zeszłym sezonie poznania-
cy imponowali całej Polsce ofensyw-
nym i skutecznym stylem gry oraz do-
brą postawą w europejskich pucharach. 
W lidze jednak przegrali rywalizację o 
mistrzostwo z krakowską Wisłą, plasu-
jąc się ostatecznie na trzecim miejscu. 
Przed obecnym sezonem stawiano ten 
zespół w roli faworyta rozgrywek, jed-
nak początek sezonu pod wodzą nowe-
go trenera Jacka Zielińskiego nie był 
taki, jaki sobie wyobrażano. Szybkie 
odpadnięcie z europejskich pucharów i 
Pucharu Polski, przeciętna postawa w 
lidze, w której zespół przegrał już trzy-
krotnie, wreszcie słaba gra sprowadzo-
nych latem zawodników, spowodowały 
wyraźne osłabienie nastrojów w Pozna-
niu. Do tego doszła przymusowa – ze 
względu na przebudowę stadionu przy 
Bułgarskiej – wyprowadzka do Wronek, 
gdzie Lech rozgrywa swoje mecze w 
roli gospodarza, a w ślad za tym znacz-
ny spadek frekwencji.

Wszystko jednak zmieniło się ostat-
niej niedzieli. Wronki w końcu oka-
zały się szczęśliwe, a Lech, po bardzo 
dobrym meczu, wygrał z niepokona-
ną dotychczas krakowską Wisłą 1:0, 
zmniejszając swój dystans do lidera 
tabeli do ośmiu punktów. - Każdy mecz 
powinien wyglądać tak jak ten, dużo 
ambicji i walki na całego - mówił w 
wywiadzie dla Lech TV, po spotkaniu z 
Białą Gwiazdą, pomocnik „Kolejorza”, 
Sławomir Peszko. – Tylko umiejętnoś-
ciami spotkań nie będziemy przecież 
wygrywać, nikt nam punktów nie bę-
dzie oddawał. Uznanie kibiców moż-
na zdobyć właśnie takim meczem. Nie 
zapomnieliśmy jak gra się w piłkę, ale 
ostatnio brakowało trochę koncentracji 
i traciliśmy bramki. Mam nadzieję, że 
zaczniemy marsz w górę tabeli, bo to 
był już ostatni gwizdek – dodał repre-
zentant Polski.

Czy to oznacza, że Lechia musi się 
bać Lecha? Niekoniecznie. Wprawdzie 
w poprzednim sezonie gdańszczanie w 

czterech potyczkach (w lidze i Pucharze 
Ekstraklasy) przeciwko poznaniakom nie 
strzelili nawet gola, lecz najwyższa pora 
to zmienić. Trzeba mieć jednak na to 
sposób i przede wszystkim wierzyć w 
możliwość pokonania renomowanego 
rywala. W tej lidze można przecież z każ-
dym powalczyć. – Wierzę, że nasza gra w 
niedzielnym szlagierze zadowoli kibiców i 
przełoży się na dobry wynik – powiedział 
trener Lechii Tomasz Kafarski.

Szkoleniowcowi biało-zielonych sen z 
powiek spędza zestawienie bloku obron-
nego. Największy dylemat dotyczy lewej 
strony defensywy, gdzie znów zabraknie 
kontuzjowanego Arkadiusza Mysony.  
W ostatnim meczu z Ruchem Chorzów 
z nie najlepszym skutkiem próbowali go 
zastąpić Peter Ćvirik oraz Marcin Kacz-
marek. Może teraz szansę otrzyma wciąż 
na nią czekający Maciej Osłowski?

By jednak pokonać Lecha, nie tylko 
trzeba będzie się dobrze bronić. Niezbęd-
ne jest strzelanie goli, a to przy Traugutta 
idzie gdańszczanom topornie. W pięciu 
dotychczasowych meczach udało się to 
ledwie czterokrotnie. Biało-zieloni jed-
nak obiecują poprawę skuteczności, co 
zresztą dało się zauważyć na ostatnich 
treningach. Oby przełożyło się to na nie-
dzielny mecz!

GRZEGORZ POŁUBIŃSKI

Nasza sonda

Bilety na mecz z Lechem 
Bilety na pojedynek Lechii z Lechem 

Poznań są do kupienia w kasach sta-
dionu przy ul. Traugutta 29 (w piątek 
w godz. 11-18, w sobotę w godz. 10-
16 i w niedzielę w godz. 10-15). Przy 
zakupie biletu należy mieć przy so-
bie dokument tożsamości zawierający 
zdjęcie i nr PESEL. 

Wejściówki można też nabywać w 
sklepie partnerskim w Starogardzie 
Gdańskim (JR Sport, Galeria Wi-
erzyca, ul. Kanałowa 1, sklep czynny: 
piątek-sobota, godz. 10-20, niedziela, 
godz. 11-18). 

Ceny biletów: Sektor Ulgowy – 20 zł; 
Sektor Zegar – 30 zł; Sektor Prosta – 
40 zł; Trybuna Skrajna – 50 zł. Uwaga: 
w dniu meczu bilety w sprzedaży na 
każdy z sektorów będą droższe o 10 zł.

Bogusław KaczmareK
(były trener Lechii)

– Lecha uważałem 
przed sezonem za 
głównego faworyta roz-
grywek, bo w tej drużynie 
niewiele się zmieniło w 
porównaniu z poprzed-
nim sezonem. Z różnych 
przyczyn poznaniacy nie 
spełniali oczekiwań w lidze, odpadli też z 
Pucharu Polski i europejskich rozgrywek. 
Pojawił się wyraźny kryzys, ale do mec-
zu z Wisłą. To może być przełom w grze 
poznaniaków, bo ich zapaść nie mogła 
trwać wiecznie. Co do Lechii, to ma 
problemy w defensywie, zwłaszcza na jej 
bokach. Nie za bardzo jest kim zastąpić 
kontuzjowanego Mysonę. Gdańszczan 
stać jednak na to, by zagrać z Lechem 
na swoim najwyższym pułapie. A wtedy 
może się udać osiągnąć dobry wynik, 
którym dla Lechii będzie nawet remis.

Żelisław ŻyŻyńsKi
(dziennikarz stacji canaL+)

– Lech jest faworytem 
tego meczu, choćby z tego 
powodu, że Lechia u sie-
bie nie gra rewelacyjnie, 
co potwierdzają jej po-
jedynki z Odrą, Śląskiem, 
czy nawet zwycięskie spot-
kanie z Zagłębiem. Dla poznaniaków 
ważne było ostatnie zwycięstwo nad 
Wisłą. Ten mecz, odwrotnie niż wiosną, 
gdy po porażce z krakowianami zaczęli 
obsuwać się w dół, teraz może być 
sygnałem marszu w górę tabeli. Szans 
Lechii nie wolno jednak przekreślać, pod 
warunkiem, że przełamią się napastnicy. 
Spodziewam się ciekawego widowiska. 

zdzisław PuszKarz
(Legendarny piłkarz Lechii)

– Wierzę gorąco w to, 
że piłkarze Lechii zdołają 
sprawić niespodziankę 
i pokonają Lecha. Mało, 
jestem tego pewien. Jak 
to zrobić? Nasza drużyna 
musi walczyć, walczyć i 
jeszcze raz walczyć.  
Wiadomo, że umiejętności będą po stro-
nie rywali. Jednak determinacją oraz 
wzmożoną ambicją można różnice 
w umiejętnościach zniwelować. Ja 
naprawdę gorąco wierzę w naszych 
chłopców i liczę na bardzo radosny 
wieczór w niedzielę przy Traugutta. Tym 
bardziej że osobiście również pojawię 
się na trybunach.

Z dumą ogłaszam start nowej gazety 
w całości poświęcony najlepszej drużynie 
północnej Polski, czyli Lechii Gdańsk. 
Wielcy i legendarni światowego futbolu 
o piłce nożnej mówili jako o kwestii życia 
i śmierci. Ponieważ dla wielkiej biało-
zielonej rodziny, Lechia Gdańsk to coś 
znacznie więcej, więc wszystko co dzieje 
się wokół Klubu jest i będzie dla tysięcy 
sympatyków jedenastki z Gdańska nie 
lada wydarzeniem. Także start nowej, 
bezpłatnej gazety, w całości poświęconej 
oczywiście naszej Lechii.

Nie sądzę, aby „Lechista” zagroził 
pozycji gazet, które ukazują się codzien-
nie. Nowy tytuł ma wychodzić dwa razy w 
miesiącu, przed każdym ligowym meczem 
Lechii w Gdańsku. Niemniej cieszę się, że 
konkurencja poczuje oddech na plecach. 
Kto wie, może niebawem doczekamy się 
tygodnika związanego z Lechią, a później 
dziennika? „Lechista” to po biuletynie 
meczowym kolejny krok, żeby kibic był 
bliżej Klubu, a Lechia bliżej swoich sym-
patyków. To odpowiedź na zapotrzebo-
wanie naszej społeczności. Najświeższe i 
największe źródło informacji, jednocześ-
nie zaproszenie na mecze Lechii. 

Liczę na dużą grupę odbiorców. Czy-
telnicy przeważnie podchodzą sceptycznie 
do nowych gazet. W przypadku „Lechi-
sty” trzeba wziąć specyfikę pisma. Typo-
wo piłkarskiego, sprofilowanego pod kon-
kretnego odbiorcę. W ten sposób dotrzemy 
do wiernych sympatyków, ale wierzę, że 
także do tych, którzy rzadko lub w ogóle 
nie bywają na naszych meczach - osób 
młodych, które wkraczają w dorosłe życie, 
studentów spoza Gdańska, zabieganych, 
prowadzących firmy, kibiców uśpionych. 
Jestem przekonany, że dłużej na półkach 
poleży pieczywo w sklepach Gdańska i 
Sopotu niż trwać będzie chwila, w której 
rozejdzie się cały, 30-tysięczny nakład 
„Lechisty”. Właśnie w tych dwóch mia-
stach, w kilkunastu miejscach, najbardziej 
uczęszczanych i odwiedzanych, to wydaw-
nictwo będzie można zdobyć. I każdy, choć 
trochę identyfikujący się z biało-zielonymi 
kolorami, powinien je kolekcjonować. 

To profesjonalna gazeta, z receptą na 
sukces: nie tylko o wydarzeniach oficjal-
nych, czasem zabawnie i lekko. Łącznie 
12 stron, dzięki którym budujemy więź po-
między tysiącami wiernych gdańszczan, 
chcących przeżyć dużą dawkę emocji pił-
karskich. Teraz przy Traugutta 29, a nie-
bawem, ufam, na stadionie w Letnicy…

Z biało-zielonym pozdrowieniem

Zdaniem
prezesa

Drogi Lechisto, 
Szanowny Mieszkańcu 

Aglomeracji Gdańskiej!

Piłkarze lechii 
(z lewej Piotr wiśniewski) 
zapowiadają ostrą walkę 
w niedzielnym meczu 
z poznaniakami 
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Pragniemy wreszcie 
przerwać passę  
niepowodzeń z wielką  
trójką naszej ligi 

– mówi przed niedzielnym  
meczem napastnik Lechii,  
który zanim przyszedł do  
zespołu z Gdańska,  
przez 3,5 roku grał  
w poznańskim Lechu. 

Wszystko – dośWiadczenie, piłkarski 
potencjał, pozycja W tabeli – przed nie-
dzielnym spotkaniem przemaWia za le-
chem. W poprzednim sezonie przegraliście 
z nim oba mecze W lidze, nie strzelając W 
dodatku gola. znajdzie się zatem jakaś 
skuteczna recepta na „kolejorza”?

– Z pewnością nie możemy pójść z 
tym przeciwnikiem na wymianę cio-
sów. Widziałem ostatni mecz Lecha z 
Wisłą i byłem pod wrażeniem gry po-
znaniaków. Od wielu, wielu miesięcy 

Rozmowa z Pawłem Buzałą, napastnikiem Lechii Gdańsk

„Buzi” chce postraszyć Lecha!
nie widziałem zresztą w naszej lidze 
spotkania na tak wysokim poziomie. 
Lech imponował nie tylko dokładnoś-
cią. W oczy rzucało się świetne przygo-
towanie fizyczne poznaniaków, którego 
brak wcześniej im wytykano. Trójka 
środkowych pomocników pod wodzą 
odrodzonego Semira Stilicia dobrze 
ze sobą współpracowała, a skrzydłowi 
i wysunięty Robert Lewandowski też 
robili znakomitą robotę.

słoWem, lech ma kim straszyć…
– Nie da się ukryć. Wystarczy zresztą 

spojrzeć na dorobek bramkowy tylko 
trzech zawodników. Lewandowski zdo-
był sześć goli i jest liderem klasyfikacji 
strzelców, Sławomir Peszko cztery, a mój 
serdeczny druh Kuba Wilk, który zapew-
ne wróci do podstawowego składu, trzy. 
Razem daje to trzynaście bramek. Lech 
ma wielki potencjał, ale my nie możemy 
sobie tym zaprzątać głowy. Jak damy im 
grać i zaczniemy się tylko bronić, a to nie 
za bardzo nam wychodzi, będzie po nas. 

Też musimy starać się postraszyć pozna-
niaków. Byle z rozsądkiem.

jak tu jednak straszyć, skoro na-
pastnicy lechii nie zdobyWają bramek. 
zresztą lechia ostatniego gola le-
choWi strzeliła przed 21 laty!

– To najwyższa pora to zmienić! Był 
taki moment, że nie mogliśmy pokonać 
Arki, a jak zaczęliśmy z nią wygrywać, 
to stało się tak już trzy razy z rzędu. Każ-
da zła passa jest do przełamania. Zresztą 
z Lechem będzie ich kilka.

czyli?
– Była tu choćby mowa o tym, że na-

pastnicy Lechii nie zdobywają goli. Nie 
wiem, kto z nas zagra w niedzielę, oraz 
jaką przyjmiemy taktykę. Czy wystąpimy 
z jednym wysuniętym graczem w ataku, 
czy też może z dwójką? Kandydatów do 
gry jest kilku, a apetyt na gola ma każdy 
z nas, bo na pewno to potrafimy. Warto 
to udowodnić kibicom.

a sobie?
– Sobie również. Choć zdecydowa-

nie bardziej - jako drużyna - pragniemy 
wreszcie przerwać passę niepowodzeń z 
wielką trójką naszej ligi, czyli Wisłą, Le-
gią i właśnie Lechem. Odkąd wróciliśmy 
do ekstraklasy, wszystkie mecze z tymi 
zespołami, a było ich już osiem, koń-
czyły się naszymi porażkami. Wierzę, że 
dziewiąta próba skończy się wreszcie po 
naszej myśli. I złamiemy stereotyp, że 
potrafimy wygrywać nie tylko ze śred-
niakami czy drużynami z dołu tabeli, ale 
także tymi ze ścisłej czołówki.

do lechii trafiłeś Właśnie z lecha. 
masz sentyment do tego klubu?

– Byłem tam przez trzy i pół roku, 
w grudniu minie identyczny czas mo-
jego pobytu w Gdańsku. W Poznaniu 
spędziłem fajny czas i zawsze dobrze 
życzę Lechowi, oczywiście za wyjąt-
kiem meczów z nami, bo teraz jestem w 
Lechii i moje serce bije dla tego klubu. 
Mam jednak nadal paru znajomych 
w Poznaniu, choć z moich czasów w 
dzisiejszym Lechu to gra jeszcze tylko 
Kuba Wilk.

W niedzielę na stadionie zjaWi się 
mnóstWo kibicóW. to zaWsze WyzWala 
W zaWodnikach dodatkoWą adrenalinę. 
lubisz grać przy takiej atmosferze?

– Bardzo. Kibice też dodadzą kolorytu 
temu widowisku. Wiadomo, że za sobą 
nie przepadają, ale fakt ten powinien 
tylko wzmóc doping dla obu drużyn. Na 
pewno nie będzie sielankowej atmosfe-
ry, tylko dużo głośnego i żywiołowego 
śpiewu fanów. Liczymy na niego, bo to 
naprawdę pomaga.

rozmaWiał 
grzegorz połubińskiFo
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Paweł Buzała

Urodzony: 27 grudnia 1985 r. 
w Złotowie. Wzrost: 168 cm. 
Waga: 67 kg.  
Pozycja na boisku: napastnik. 
Kluby w karierze: Sparta 
Złotów, Darzbór Szczecinek, 
Lech II Poznań, Lech Poznań, 
Lechia Gdańsk. Do tej pory 
rozegrał w Ekstraklasie 
42 mecze i strzelił 6 bramek.
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Rozmowa z Maciejem Turnowieckim, prezesem Lechii Gdańsk

Wchodzimy do piłkarskiej elity w Europie!
Lechia, dzięki 

związaniu się na 
10 lat ze Sportfive, 
wchodzi na salony 

piłkarskich potęg  
Europy! – Nasz klub 
jako pierwszy w  
Europie Środkowo- 
-Wschodniej został  
zaproszony  
do współpracy przez 
tą światową agencję 
marketingową.  
To bez wątpienia  
bezprecedensowe 
wydarzenie w historii 
Lechii – nie kryje  
wzruszenia prezes  
gdańskiego klubu. 

W środę Władze lechii 
gdańsk sa uroczyście pod-
pisały umoWę handloWą ze 
sportfive gmbh. co tak na-
praWdę oznacza to dla klubu 
i jego przyszłości?

– Lechia skraca sobie drogę 
do piłkarskiej elity w Euro-
pie. Sportfive to lider świato-
wego marketingu sportowego. 
Współpracuje z kilkudziesię-
cioma federacjami na świe-
cie, zajmuje się obrotem praw 
telewizyjnych i marketingo-
wych, w unikatowy sposób łą-
czy współpracujące podmio-
ty z korzyścią dla wszystkich 
zainteresowanych, chociażby 
ze względu na możliwość po-
zyskania możnych partnerów i 
sponsorów. 

Dzięki tej umowie znajdzie-
my się w gronie takich firm 
futbolowych jak Olympique 
Marsylia, HSV Hamburg, Bo-
russia Dortmund, Juventus Tu-
ryn. W Europie Środkowej i 
Wschodniej, czyli na wschód 
od Odry, Sportfive podpisał 
umowy z federacjami polską, 
czeską i rosyjską. Lechia w tej 
części Europy będzie pierw-
szym klubem z takim poro-
zumieniem. To bez wątpienia 
bezprecedensowe wydarzenie 
w historii Lechii Gdańsk!

na c z y m m a p o l e g a ć 
Współpraca lechii z tym 
śWiatoWym liderem marke-
tingu sportoWego? 

– Specjaliści ze Sportfive są 
w stanie przygotować sponsor-
skie strategie dostosowane do 
indywidualnych potrzeb każde-
go klienta, wykorzystując przy 
tym swoje możliwości i kon-

takty z różnymi firmami, kon-
cernami z różnych branż z całej 
Europy. Oferta marketingowa 
Spotfive obejmuje reklamę na 
stadionach, strojach zawodni-
ków, organizację turniejów i 
zawodów, przeróżnych imprez 
przy okazji największych wy-
darzeń sportowych. To ogrom-
na dawka wiedzy i doświadcze-
nia dla – choć liczącej prawie 
65 lat, ale odrodzonej w 2001 
roku – naszej Lechii.

jakie profity z tej umoWy 
będą Wynikać dla piłki nożnej 
W gdańsku i samej lechii?

– W futbolu jednym z naj-
ważniejszych elementów, deter-
minującym właściwie wszyst-
kie działania, jest pieniądz. W 
grę wchodzą 10-letnie gwaran-
cje finansowe dla Lechii.

Widać już pierWsze efek-
ty Współpracy ze sportfive. 
lechia W meczu otWarcia na 
noWym stadionie W letnicy 
zagra z juventusem turyn! 

– Podczas spotkań z przed-
stawicielami agencji, z na-
szym inwestorem Andrzejem 
Kucharem, decydowaliśmy, z 
kim, z grona kilku zespołów, 
współpracujących ze Sportfi-
ve, przyszłoby Lechii mierzyć 
swoje siły w meczu otwarcia. 

Pojawiały się firmy hiszpań-
skie, niemieckie i włoskie. 
Właściwie nie było większych 
wątpliwości, padło na słynny 
Juve, bowiem to po pierwsze 
– swego rodzaju klamra hi-
storyczna, a po drugie – wyj-
ście naprzeciw oczekiwaniom 
władz miejskich, gdańszczan i 
wielu sympatyków futbolu w 
naszym mieście, którym ma-
rzyła się powtórka meczu z 
turyńską jedenastką.

Właśnie, przyjazd juven-
tusu do gdańska ma Wymiar 
historyczny. lechia po raz 
ostatni grała W europejskich 
pucharach Właśnie z tym 
Włoskim zespołem W marcu 
1983 roku W i rundzie pucha-
ru zdobyWcóW pucharóW...

– I od tamtej pory ciąży na 
naszym klubie swego rodzaju 
klątwa. Był to jedyny w hi-
storii występ Lechii w euro-
pejskich pucharach. Dlatego 
mecz otwarcia, który miałby 
zostać rozegrany z Juventusem 
Turyn w marcu lub kwietniu 
2011 roku, byłby swego ro-
dzaju przełamaniem. Ufam, że 
od tego czasu gra w pucharach 
i obecność Lechii wśród wy-
bijających się drużyn Konty-
nentu byłaby czymś zupełnie 
naturalnym.   

W tym sezonie lechia Wy-
stępuje po raz pierWszy W 
rozgryWkach jako spółka ak-
cyjna (sa poWołana do ży-
cia 28 stycznia 2009 – dop. 
red.), działająca W oparciu o 
przepisy kodeksu spółek han-
dloWych. co W poróWnaniu z 
minionym sezonem zmieniło się 
W funkcjonoWaniu klubu?

– Lechia Gdańsk SA zo-
stała założona w styczniu br. 
Wśród pierwszych akcjona-
riuszy- założycieli znaleźli się 
najwierniejsi sympatycy, od 
lat wspierający gdański klub. 
Od marca br. jest też inwestor. 
Większościowy pakiet akcji 
w Lechii SA ma wrocławski 
biznesmen Andrzej Kuchar, 
który swoim mecenatem ob-
jął klub na najbliższe 10 lat. 
Gwarantuje to stabilizację or-
ganizacyjną i finansową biało-
zielonych. 

Wcześniej, zaczynając od VI 
ligi, zespół Lechii rokrocznie 
osiągał coraz lepsze wyniki, 
rozwijał się organizacyjnie i 
marketingowo, dysponował co-
raz większym budżetem. Pozy-
skane środki ograniczały jed-
nak możliwość rywalizowania 
nie tylko z najlepszymi, ale i 
średnimi drużynami w kraju. W 
2008 roku Lechia awansowała 
do Ekstraklasy, a miejsce, któ-

re zajęła w minionym sezonie 
(12.), było najwyższą lokatą w 
rozgrywkach ligowych od prze-
szło 20 lat. 

W myśli filozofii władz klubu 
od lat przy Traugutta stawiano 
na zrównoważony rozwój. Zało-
żono, że zespół ma osiągać jak 
najlepsze wyniki, przy bieżących 
możliwościach finansowych. Stąd 
wysoko stawiamy poprzeczkę i 
zamierzamy także w tym sezonie 
zanotować progres. 

Do kamieni milowych w 
dziedzinie klubowej organizacji 
i zarządzania zaliczyć należy 
współpracę z gdańskim MO-
SiR-em, która doprowadziła do 
bezproblemowego spełnienia 
wszystkich wymogów licencyj-
nych. Dzięki podpisanej umo-
wie ze szpitalem Swissmed, 
drużyna znalazła się pod pro-
fesjonalną opieką jednej z naj-
bardziej prestiżowych lecznic 
naszego kraju.

pozyskanie przez lechię 
inWestora andrzeja kuchara 
ma być początkiem Wspina-
nia się na szczyt krajoWej 
piłki, ale też W perspekty-
Wie najbliższych 2-3 lat nasz 
klub ma zacząć grać W eu-
ropejskich pucharach. dla 
kibicóW na razie brzmi to jak 
piękny sen...

–  Uważam,  że  czekają 
nas fajne czasy. Lechia po-
większa grono potencjalnych 
pretendentów do krajowej 
czołówki. Projekt „wielkiej 
Lechii”, jak już kilka miesię-
cy temu wspominał inwestor 
Andrzej Kuchar, jest długo-
falowy i nie można od razu 
oczekiwać cudów. Teraźniej-
szość jest ważna, ale liczy 
s ię  przyszłość.  Będziemy 
pracowali nad infrastruktu-
rą i chcemy, żeby apogeum 
nastąpiło w sezonie 2012/13 
z budżetem rzędu 60-70 mln 
złotych. Długofalowe zarzą-
dzanie to jest w tej chwi-
li priorytet dla klubu, który 
przeszedł drogę z A-klasy do 
Ekstraklasy. 

Chciałbym podkreślić, że dla 
budowy wielkiej Lechii istotne 
będzie przeniesienie na stadion 
w Letnicy. Wówczas przycho-
dy będą znacznie wyższe, a 
na stadion będzie mogło wejść 
nawet cztery razy więcej ki-
biców niż teraz. Jednak aby 
wszystko działało jak w zegar-
ku, potrzebne jest porozumie-
nie z miastem.

niedaWno byliśmy śWiadka-
mi tego, że budujący stadion 
bieg 2012 był przeciW total-
nemu kojarzeniu noWej areny 
W letnicy z lechią. nadal 
nieWyjaśniona jest kWestia, 
czy, a jeśli tak, to na jakich 
zasadach lechia będzie ko-
rzystać z noWego stadionu. a 
Wiadomo, że bez mocnej druży-
ny i silnego klubu ten obiekt 
będzie śWiecił pustkami i przy-
nosił straty. czy lechia ma 
pomysł na zapełnienie noWego 
stadionu i doproWadzenie do 
takiego modelu biznesoWego, 
który będzie podstaWą do bu-
doWy Wysokiego budżetu klu-
bu i jednocześnie spłaty kre-
dytu zaciągniętego na budoWę 
stadionu?

– Sądzę, iż można założyć, 
że co najmniej w pierwszych 
dwóch latach będzie to liczba 
wysoka, chociażby ze wzglę-
du na zainteresowanie super-
nowoczesnym obiektem, speł-
niającym najwyższe standardy 
w Europie. Do tego ma dojść 
atrakcyjna pod względem 
sportowym drużyna, atrakcyj-
ni rywale, więc średnia liczba 
fanów mogłaby w tym okre-
sie oscylować w granicach  
30-35 tysięcy kibiców. Jeśli 
w tej chwili na „stary obiekt” 
na mecze topowe przychodzi 
około 12-13 tysięcy widzów, 
to wystarczy, że każdy z nich 
weźmie na mecz jedną oso-
bę towarzyszącą. Nie można 
zapomnieć również o łatwiej-
szej dostępności do obiektu, 
czyli dojazdowych drogach 
dwupasmowych do stadionu, 
parkingach czy kolei metro-
politalnej. 

co będzie, jeśli Władze 
miasta nie dojdą do porozu-
mienia z lechią W spraWie 
użytkoWania noWego sta-
dionu?

– Dojdzie do jednostronnego 
wypowiedzenia umowy przez 
Sportfive.

przed nami mecz z od-
Wiecznym ryWalem - lechem 
poznań. są przesłanki, by 
„kolejorz” został poWstrzy-
many W gdańsku?

– Biorąc pod uwagę układ 
tabeli, to wydaje się, że tak. 
Wyznaję jednak zasadę, że na 
papierze meczów się nie wy-
grywa. Jeśli zagramy uważnie, 
maksymalnie skoncentrowani 
i zdeterminowani, a do tego 
strzelimy jedną bramkę więcej 
niż Lech, to osiągniemy ko-
rzystny rezultat.

rozmaWiał 
paWeł mazurek

Prezes lechii 
maciej Turnowiecki (z prawej) 

nie kryje radości 
z pozyskania przez klub 

światowego partnera marketingowego

Fot. W
ojtek Figurski

Lechia Gdańsk będzie współpracować ze Skonto Ryga

Wymiana doświadczeń

r e k l a m a

Wielokrotny mistrz Łotwy – Skonto Ryga został 
pierwszym zagranicznym zespołem, który będzie 

ściśle współpracować z gdańską Lechią. Niedawno 
władze obu klubów podpisały w tej sprawie list intencyjny. 

Dokument mówi o wzajem-
nej współpracy i wielopłasz-
czyznowej wymianie doświad-
czeń z zakresu piłki nożnej. 
Chodzi między innymi o od-
bywanie stażów trenerskich, 
wymianę  zawodników, także 
z grup młodzieżowych, prze-
kazywanie informacji na temat 
rozwoju profesjonalnej piłki 
nożnej, udział w turniejach kra-
jowych i międzynarodowych or-
ganizowanych przez kluby, jak 
również ewentualną organizację 
zgrupowań. 

List intencyjny został pod-
pisany w Rydze przez prezesa 
Lechii Macieja Turnowieckie-
go, członka zarządu gdańskiego 
Klubu Błażeja Jenek oraz repre-
zentującego FC Skonto Antana-
sa Sakavickasa. – Nawiązywa-
nie współpracy z zagranicznymi 
klubami jest jednym z elemen-
tów polityki Lechii – przyznaje 
prezes Maciej Turnowiecki. 

– W ten sposób zamierzamy 
tworzyć nowe możliwości dosko-

nalenia kwalifikacji i umiejętno-
ści zawodników oraz trenerów 
naszego klubu. Ufam, że umowa 
z Łotyszami wniesie wiele korzy-
ści właśnie pod kątem szkolenia. 
W Skonto pracują Holendrzy, 
Brazylijczycy, opiekunem pierw-
szego zespołu jest Anglik Paul 
Ashworth, a drużyna co roku 
rywalizuje w pucharach euro-
pejskich – zwraca uwagę prezes 
Lechii.

– Program wymiany do-
świadczeń ma umożliwić lepsze 
wykorzystanie zasobów i kom-
petencji fachowej kadry obydwu 
klubów pod kątem budowy pro-
fesjonalnej elity piłkarskiej w 
Europie Środkowo-Wschodniej 
– podkreśla z kolei członek za-
rządu FC Skonto Antanas Saka-
vickas. – Nasz klub współpracu-
je z wieloma firmami piłkarski-
mi z Ukrainy, Litwy, Rosji czy 
Gruzji. Zależało nam na współ-
pracy z reprezentantem takiego 
kraju jak Polska. Chcieliśmy 
otworzyć się na zachód. Dla-

czego akurat Lechia? To klub 
z dużym potencjałem, kibicami, 
już niedługo arena piłkarskich 
mistrzostw Europy, no i Ryga 
jest bardzo podobna do Gdań-
ska – wylicza Sakavickas.

Pobyt w Rydze był też okazją 
dla przedstawicieli władz Lechii 
do obejrzenia bazy sportowej 
Skonto. I trzeba przyznać, że 
zawodnicy na Łotwie mają tam 
doskonałe warunki do pracy i 
rozwoju piłkarskiego. – Szcze-
gólnie jestem pod wrażeniem 
bazy treningowej Skonto – po-
twierdza Błażej Jenek. – Skon-
to ma swój ośrodek, na który 
składa się 9 boisk naturalnych, 
a także dwie pełnowymiarowe 
płyty sztuczne, które znajdują się 
pod dachem. Do tego dochodzi 
kryty basen oraz centrum odno-
wy biologicznej, które właściwie 
przez całą dobę są do dyspozycji 
łotewskich zawodników. 

FC Skonto Ryga gra w naj-
wyższej lidze łotewskiej, jest 
14-krotnym mistrzem swojego 
kraju oraz 7-krotnym zdobywcą 
Pucharu Łotwy. To ze Skonto 
przeszli latem do Gdańska Ivans 
Lukjanovs oraz Sergei Kożans.

(PM)

delegacja lechii na 
kameralnym stadionie 

skonto (w środku 
antanas sakavickas) 
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Środowa uroczystość przej-
dzie do historii Lechii Gdańsk. 
Na mocy zawartego porozu-
mienia o wspólnym przed-
sięwzięciu pomiędzy spółką 
piłkarską a francuską grupą 
Sportfive (cześć holdingu La-
gardere), gdański klub jako 
pierwszy w Europie Środko-
wo-Wschodniej zostaje partne-
rem biznesowym tej czołowej 

na świecie agencji marketingu 
sportowego.

Dzięki temu porozumieniu, 
Lechia skraca sobie drogę do 
piłkarskiej elity. – Jako pierwsi 
spośród klubów Ekstraklasy zo-
staliśmy zaproszeni do współ-
pracy ze Sportfive. To świadczy 
o naszym dużym potencjale, 
który musimy wykorzystać, by 
w niedalekiej przyszłości być 

jednym z czołowych klubów nie 
tylko w Polsce, ale też regu-
larnie uczestniczyć w europej-
skich pucharach – mówi Paweł 
Bartosiewicz, członek zarządu 
Lechii. 

Gdański klub znalazł się w 
gronie takich firm piłkarskich, 
jak: Real Madryt, Olympique 
Marsylia, HSV Hamburg, Bo-
russia Dortmund, Juventus 
Turyn, Paris Saint Germain, 
Hertha Berlin czy Olympique 
Lyon, które również są kom-
pleksowo obsługiwane przez 
Sportfive. W sumie koncern 
ma prawa marketingowe do po-
nad 30 federacji narodowych, 
250 klubów piłkarskich z po-
nad 10 lig. Sportfive specjali-
zuje się w obrocie praw tele-
wizyjnych i marketingowych 
w piłce nożnej. Swoje oddzia-
ły ma w ponad 40 krajach na 
całym świecie. - Sportfive to 
lider światowego marketingu 

sportowego. Współpracuje z 
kilkudziesięcioma federacjami 
na świecie, zajmuje się obrotem 
praw telewizyjnych i marketin-
gowych, w unikatowy sposób 
łączy współpracujące podmio-
ty z korzyścią dla wszystkich 
zainteresowanych, chociażby 
ze względu na możliwość po-
zyskania możnych partnerów i 
sponsorów – wyjaśnia Maciej 
Turnowiecki, prezes Lechii.

Porozumienie ze Sportfive 
ma zapewnić Lechii nie tyl-
ko stabilizację finansową na 
lata, ale też pomóc szybko się 
rozwinąć i w perspektywie 
najbliższych lat dołączyć do 
europejskich potęg. Kontrakt 
daje też gwarancje finansowe 
przez 10 lat. - Lechia zyska 
też nowoczesne wzorce zarzą-
dzania. Długoterminowa wi-
zja budowy mocnego klubu jest 
jednym z elementów umowy. 
Gdańsk zyska dostęp do wiedzy, 

potencjału i doświadczeń in-
nych europejskich zespołów, z 
którymi Sportfive współpracuje 
– zaznacza Andrzej Placzyński, 
prezes Sportfive Polska.

Sportfive będzie odpowie-
dzialny za stworzenie i wdra-
żane kompleksowej strategii 
marketingowej klubu. W ra-
mach swoich obowiązków fir-
ma zobowiązuje się do pozy-
skiwania dla Lechii sponsorów 
na lokalnym, krajowym i mię-
dzynarodowym rynku. Oferta 
marketingowa Sportfive obej-
muje reklamę na stadionach, 
strojach zawodników, orga-
nizację turniejów i zawodów 
oraz imprez przy okazji naj-
większych wydarzeń sporto-
wych. - Już niebawem powin-
niśmy zobaczyć pierwsze efekty 
tej współpracy – mówi Tomasz 
Cieślik, dyrektor ds. marketin-
gu i sprzedaży w Sportfive 
Polska. 

Aby Lechia mogła się rozwi-
nąć organizacyjnie i sportowo, 
a co za tym idzie – zbudować 
mocny zespół, który zagwaran-
tuje wysoki poziom w rozgryw-
kach i spore zainteresowanie 
kibiców meczami, powinna być 
użytkownikiem nowego stadio-
nu w Letnicy, który jest bu-
dowany z myślą o piłkarskich 
mistrzostwach Europy w 2012 
roku. - Jeśli Lechia nie zapew-
ni sobie możliwości rozgry-
wania meczów na Letnicy, to 
Gdańsk zmniejszy swoje szan-
se na bycie wśród najlepszych 
w Europie. Warunki muszą 
być takie, aby dawały Lechii 
możliwość konkurowania na 
rynku z najlepszymi klubami 
w Polsce. Będzie to możliwe 
tylko w sytuacji, gdy miasto 
z klubem będzie partnersko 
współpracować – zauważa 
Andrzej Placzyński. Obecny 
na uroczystości strategiczny 

Koncern Sportfive partnerem biznesowym  Lechii. Na otwarcie nowego stadionu w Letnicy Biało-Zieloni zagrają mecz z Juventusem Turyn!

W drodze na salony piłkarskiej Europy!

Francuski gigant marketingu sportowego 
został partnerem biznesowym Lechii Gdańsk. 
Na mocy podpisanego porozumienia  
o wspólnym przedsięwzięciu, firma Sportfive 

zapewni Lechii przez 10 lat spore dochody reklamowe. 
– Kontrakt jest gwarantowany i zapewnia nam  
corocznie wpływ do budżetu klubu dużych  
pieniędzy – potwierdza prezes klubu  
Maciej Turnowiecki. – A na otwarcie nowego  
stadionu Lechia zagra mecz towarzyski z Juven-
tusem Turyn – zapewnia prezes Sportfive Polska 
Andrzej Placzyński. 

Kibice Lechii nie mogli 
sobie chyba wyobrazić 

lepszego rywala  
na inaugurację  
stadionu w Letnicy!  
Już wiadomo, że  
w 2011 roku swój pierwszy 
mecz na nowym obiecie 
gdańszczanie rozegrają  
z Juventusem Turyn.  
Tym samym, z którym  
w sezonie 1983/84 biało-
-zieloni potykali się  
w I rundzie Pucharu 
Zdobywców Pucharów, 
swojej jedynej przygodzie 
w futbolowej Europie.

Wtedy, w czasach ponurej 
komuny, wczesne popołudnie 
6 lipca 1983 roku okazało 
się dla wszystkich sympaty-
ków Lechii szokujące. Oto 
bowiem z Genewy gruchnę-
ła wieść, że rywalem Lechii 
będzie Juventus. Ten słyn-
ny klub z Turynu, mający w 
składzie pięciu włoskich mi-
strzów świata, a także gwiaz-
dy światowej piłki - Polaka 
Zbigniewa Bońka i Francuza 
Michela Platiniego. I nic to, 
że młody gdański zespół z 
góry skazany był na pożar-
cie w rywaliacji ze „Starą 
Damą”. Bo mimo porażek 
Lechii 0:7 na wyjeździe i 2:3 
u siebie, te mecze pozosta-
ły do dziś niezapomniane i 
owiane legendą. I tak już zo-
stanie na wieki.

Stało się tak nie tylko dla-
tego, że Juve było na owe 
czasy zespołem magicznym 
czy wręcz galaktycznym, jak 
nazywa się dzisiejszy Real 
Madryt, a Lechia dopiero co 
awansowała do II ligi pol-
skiej. I nie tylko dlatego, że 
przed meczem w Turynie 

gdańska drużyna pojechała 
na zgrupowanie do Włoch, w 
czasie którego spotkała się z 
Ojcem Świętym Janem Pa-
włem II, co dla piłkarzy oka-
zało się jedną z najważniej-
szych chwil w ich życiu. I nie 
tylko dlatego, że na pierwsze 
spotkanie ledwie czternastu 
zawodnikom towarzyszyła 
prawie setka „działaczy”. I 
nie tylko dlatego, że na mecz 
do Turynu wybrało się 94 
kibiców z Gdańska, z których 
40 nie wróciło i poprosiło 
o azyl we Włoszech. I nie 
tylko dlatego, że na Stadio 
Communale bramkarz Lechii 
obronił rzut karny, egzekwo-
wany przez króla strzelców 
mistrzostw świata w Hiszpa-
nii Paolo Rossiego.

I nie tylko dlatego, że 
przed rewanżem w Gdańsku 
ludzie zajmowali miejsca na 
trybunach przy Traugutta nie-
mal od samego rana, a i tak 
zabrakło ich dla wszystkich 
chętnych, mimo, że mecz 
obejrzało 30, a wedle niektó-
rych źródeł nawet 40 tysięcy 
kibiców. I nie tylko dlate-
go, że wśród widzów poja-
wił się Lech Wałęsa, którego 
owacyjnie powitanie przez 
tłum przerodziło się w mani-
festację polityczną, przez co 
pokazująca mecz telewizja 
polska przerwała transmisję. 
I nie tylko dlatego, że Lechia 
rozegrała wtedy jedno z naj-
lepszych spotkań w historii 
klubu, ulegając wielkiemu 
rywalowi 2:3, prowadząc na-
wet przez 14 minut 2:1, na 
co zdenerwowany trener Gio-
vanni Trapattoni zareagował 
wpuszczeniem na murawę 
Platiniego, którego wejście 
uporządkowąło grę Juve. I 
nie tylko dlatego...

(GP)

Historia zatoczyła koło...

„Stara Dama” po latach
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przez prezesa sportfive Polska 
andrzeja Placzyńskiego 
i prezesa lechii macieja Turnowieckiego

andrzej Placzyński 
zagwarantował, 
że lechia gdańsk 
na otwarcie 
nowego stadionu 
rozegra mecz 
z Juventusem Turyn

– Podpisanie porozumienia z francuskim 
koncernem Sportfive ma pomóc Lechii 
w rozwoju organizacyjnym i finansowym 
– mówił inwestor lechii andrzej Kuchar

zastępca prezydenta 
gdańska andrzej 
Bojanowski (z lewej) 
już wie, że bez silnej drużyny, 
nowy stadion będzie świecił pustkami
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Po 26 latach lechia 
będzie miała okazję 
zmierzyć się z Juventusem 
i wziąć rewanż za porażkę 
w Turynie aż 0:7

inwestor Lechii Andrzej Ku-
char potwierdził też, że spółka 
wspólnie ze Sportfive wystar-
tuje w przetargu na operato-
ra nowego stadionu. – Mamy 
niezbędne doświadczenie do 
zarządzania takimi piłkarski-
mi arenami. Z powodzeniem 
robimy to m.in. w Niemczech, 
gdzie obsługujemy komplekso-
wo 9 klubów Bundesligi – pod-
kreśla Andrzej Placzyński. 

Sportfive aż do 2020 roku ma 
prawa marketingowe do repre-
zentacji Polski. Nie jest tajem-
nicą, że dzięki porozumieniu 
francuskiego koncernu z Lechią, 

łatwiej będzie też o regularne 
goszczenie na nowym stadionie 
w Gdańsku naszej kadry przy 
okazji meczów eliminacyjnych 
do mistrzostw Europy i świata, 
a także spotkań towarzyskich. A 
to może oznaczać tylko korzyści 
dla naszego miasta. 

Podczas środowej uroczysto-
ści ogłoszono też, z kim Le-
chia zagra na otwarcie nowego 
stadionu w Letnicy. – Historia 
zatoczyła koło i do Gdańska 
przyjedzie Juventus Turyn – za-
komunikował dziennikarzom 
Andrzej Placzyński.  

(PM)
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nie grał pan W ostatnim 
meczu z Wisłą. czy zobaczy-
my zatem jakuba Wilka na 
boisku lechii?

– To zależy od trenera, ale 
powinienem być do jego dyspo-
zycji. Z Wisłą nie zagrałem, bo 
przegrałem z chorobą. Dopadła 
mnie grypa żołądkowa, byłem 
bardzo osłabiony. Dlatego nie 
było możliwości występu prze-
ciwko krakowianom. Od po-
niedziałku jednak wznowiłem 
treningi i na mecz w Gdańsku 
będę w pełnej gotowości.

nie szkoda trochę tej ab-
sencji W tym przełomoWym 
dla lecha spotkaniu?

– Pewnie, że szkoda, ale ko-
ledzy spisali się na medal. Po-
trzebowaliśmy takiego występu. 
Jestem przekonany, że to prze-
łomowy mecz w naszym wy-
konaniu. Rozegraliśmy świetne 
spotkanie, każdy z chłopaków 
walczył jak lew. Zatrzymaliśmy 
lidera, wzmocniliśmy wiarę 
we własne umiejętności i teraz 
może być już tylko lepiej.

to dlaczego Wcześniej 
lech nie spisyWał się na mia-
rę oczekiWań sWoich kibi-
cóW?

– Sądzę, że głównie wynika-
ło to z braku skuteczności. Nikt 
przecież nie może nam zarzu-
cić tego, że nie stwarzaliśmy 
dogodnych sytuacji. One były, 
tylko brakowało pod bramką 
zimnej krwi. I nie chodzi tu 
tylko o napastników. I wtedy 
zdarzały się spotkania, które 
zamiast wysoko wygrać, prze-
grywaliśmy czy remisowali-
śmy. Wierzę jednak, że tę nie-
moc mamy już za sobą.

móWi pan o tym z pełnym 
przekonaniem. czy zatem ja-

kub Wilk, chociażby z racji 
ostatnich poWołań do kadry, 
czuje Większą odpoWiedzial-
ność za Wyniki „kolejorza”?

– Czy ja wiem? Myślę, że 
każdy z jedenastu zawodników 
wychodzących na boisko od-
czuwa ją w takim samym stop-
niu. Każdy ma przecież coś w 
meczu do zrobienia, są nakre-
ślone przez trenera zadania do 
wykonania. To, że trafiłem do 
kadry, z pewnością niesie za 
sobą pewne wymagania, ale 
wcześniej też tak było. Siłą Le-
cha jest kolektyw i odpowie-
dzialność za wynik rozkłada się 
na wszystkich, nie tylko graczy 
bardziej doświadczonych czy 
kadrowiczów.

mecze przeciWko lechii 
W poprzednim sezonie musicie 
Wspominać miło. dWa zWycię-
stWa W lidze, Wygrana i re-
mis W pucharze ekstraklasy. 
czy zatem gdańszczanie to 
przeciWnik, który Wyjątko-
Wo Wam pasuje?

– Patrząc na poprzedni se-
zon, można tak powiedzieć. 
Zwłaszcza w Gdańsku, gdy 
wygraliśmy 3:0, nie daliśmy 

Lechii praktycznie żadnych 
szans, rozgrywając chyba je-
den z najlepszych meczów w 
całych rozgrywkach. W rewan-
żu przy Bułgarskiej było już 
trudniej, choć też sięgnęliśmy 
po trzy punkty. Liczę więc w 
niedzielę na podtrzymanie tej 
dobrej serii meczów z gdań-
szczanami. Na pewno jednak 
trzeba zauważyć, że Lechia 
jest innym zespołem niż w po-
przednim sezonie. Na pewno 
groźniejszym.

zna się pan z jakimiś za-
Wodnikami biało-zielonych?

– Owszem, choćby z Pawłem 
Buzałą grałem w rezerwach, a 
później razem wchodziliśmy do 
pierwszej drużyny „Kolejorza”. 
Jednak po fuzji z Amicą nasze 
drogi się rozstały, bo „Buzi” 
trafił do Lechii. Znam też Mać-
ka Kowalczyka i Huberta Wo-
łąkiewicza. Przed meczem na 
pewno przybijemy tradycyjną 
„piątkę”. Ale później przez 90 
minut przyjaźni nie będzie, tyl-
ko zacznie się walka na całego.

rozmaWiał

grzegorz połubiński

Rozmowa z Jakubem Wilkiem, pomocnikiem Lecha Poznań

Podtrzymać passę z Lechią
Trzykrotny  

reprezentant  
Polski Jakub  
Wilk należy  

do boiskowych liderów 
Lecha, choć sam broni 
się przed nazywaniem 
go w ten sposób, 
wskazując, że siłą  
„Kolejorza”  
jest kolektyw. Pomocnik 
drużyny z Poznania cel 
na mecz  
w Gdańsku ma tylko 
jeden – wywalczyć  
trzy punkty.

189,-
198

59,-
79

649,-
779

198,-
229,88

179,-
197

Młot udarowy
900W NPEK900
kod: 43531873

SZLIFIErKa KĄtowa 
125mm 1010W
kod: 43646106

PrZECINarKa 
StoLIKowa do 
GLaZury 
NORTON  900W
kod: 43230180

aEG SZLIFIErKa 
KĄtowa 
125mm +2 TARCZE
kod: 43358812

wyrZyNarKa 
BoSCH PSt 650 
Moc: 500 W. Gł. cięcia W 
dreWnie: 65 MM. UchWyt 
SDS. mETAlOWA STOPA. W 
zestaWie: brzeszczot do 
dreWna i Walizka. 
kod: 43300740

19,-
49

32,-
34,60

57,-
59,70

15,-
39,14

49,-
67

ZEStaw NarZĘdZI 
KLuCZE+NaSadKI 40SZt 
kod: 43351854

wIErtarKa 
udarowa
500W nUP501
kod: 42378581

wKrĘtaK aKuMuLatorowy 
3,6Volta
kod: 43345785

wIErtarKo-wKrĘtarKa 
akUMUlatoRoWa 14V
kod: 43665076

ZEStaw NarZĘdZI 
rĘCZNyCH 40 CZĘŚCI   
kod: 43279432

CHroM waNadIuM

PaKowaNE w waLIZCE

2 tarCZE GratIS

LEroy MErLIN Gdańsk
ul. szczęśliwa 7

LECHII kibicuje 
MatErIały BudowLaNE  MaJStErKowaNIE  wyStrÓJ wNĘtrZ  oGrodNICtwo

Gdańsk
ul. szczęśliwa 7
80-176 Gdańsk

Godziny otwarcia:
pn - pt  7:00-21:00
sobota  7:00-21:00
niedziela 9:00-20:00

dla Kibiców Lechii Gdańsk transport gratis  do 20 km lub przy 
zakupach powyżej 2000zł po okazaniu karnetu. oferta ważna 
w Leroy Merlin Gdańsk, ul. Szczęśliwa 7
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oferta ważna od 23.10 do 08.11.2009 r.

oferta przeznaczona dla kl ientów indywidualnych. ceny gwarantowane w i lościach detalicznych. d la niektórych produktów oferta ważna do wyczerpania zapasów.

r e k l a m a

K KS  Lech  Poznań  SA
 
Data założenia: 19 marca 1922 
Barwy: niebiesko-białe 
Adres: Bułgarska 5/7, 60-320 Poznań  
Prezes: Andrzej Kadziński 
Trener: Jacek Zieliński 
Asystent trenera: Ryszard Kuźma
Trener bramkarzy: Paweł Primel
Kierownik drużyny: Łukasz Mowlik

Nr zawodnik    data ur.      wzrost [cm]/waga [kg] Poprzedni klub

Bramkarze: 
30 Jasmin BURIĆ  18.02.1987  193/80  NK Čelik 
  1 Grzegorz KASPRZIK    20.09.1983  187/83  Piast Gliwice 
27 Krzysztof KOTOROWSKI    12.09.1976  186/85  Błękitni Stargard Sz.

obrońcy: 
  5 Manuel ARBOLEDA     2.08.1979  188/84  Zagłębie Lubin 
19 Bartosz BOSACKI    20.12.1975  189/81  1.FC Nürnberg 
  3 Ivan DJURDJEVIĆ      5.02.1977  183/81  CF Os Belenenses
  2 Seweryn GANCARCZYK    22.11.1981  181/70  Metalist Charków 
25 Luis HENRÍQUEZ   23.11.1981  176/76  Tauro FC 
23 Marcin KIKUT    25.06.1983  179/75  Amica Wronki
  4 Mateusz SZAŁEK    16.10.1991  180/74  Chemik Police 
18 Zlatko TANEVSKI      3.08.1983  189/84  FK Vardar 
22 Grzegorz WOJTKOWIAK    26.01.1984  184/75  Amica Wronki 

Pomocnicy: 
  6 Tomasz BANDROWSKI    18.09.1984  177/65  FC Energie Cottbus 
28 Łukasz BIAŁOŻYT    27.04.1989  178/73  Amica Wronki 
20 Anderson CUETO SÁNCHEZ    24.05.1989  173/62  Club Sporting Cristal 
29 Gordan GOLIK      4.03.1985  185/74  NK Varteks Varaždin 
21 Dimitrije INJAĆ    12.08.1980  182/77  FK Slavija 
17 Sławomir PESZKO    19.02.1985  174/67  Wisła Płock 
14 Semir ŠTILIĆ      8.10.1987  183/75  Željezničar Sarajewo 
  7 Jakub WILK    11.07.1985  177/70  SKS 13 Poznań 
13 Jan ZAPOTOKA    23.03.1988  187/80  FK ZŤS Dubnica 

Napastnicy: 
24 Krzysztof CHRAPEK      7.10.1985  170/62  Podbeskidzie B.-B.
  8 Robert LEWANDOWSKI   21.08.1988  183/76  Znicz Pruszków 
26 Tomasz MIKOŁAJCZAK    11.12.1987  188/82  Nielba Wągrowiec 
11 Hernan RENGIFO   18.04.1983  183/77  CD Universidad
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obrońca lecha Jakub wilk 
grał w przeszłości  

z kilkoma zawodnikami lechii, 
ale jak zapewnia – 

w niedzielę na boisku 
nie będzie sentymentów
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Biało-Zieloni odwiedzili fanklub

Dzierzgoń  
bawił się z Lechią
Co piąty mieszkaniec Dzierzgonia pojawił się 

na meczu towarzyskim, w którym miejscowe 
Powiśle zmierzyło się z Lechią Gdańsk. Mecz, 
oprócz niewątpliwych walorów szkoleniowych,  
był również okazją do podziękowania kibicom  
z tego miasta za coraz liczniejsze i coraz częstsze 
kibicowanie Lechii w Gdańsku.

Stadion w Dzierzgoniu 
przywitał Lechię, która 
przyjechała w niemal naj-
silniejszym zestawieniu, 
niesamowitą atmosferą. 
Przystrojone trybuny, roz-
poczynająca 
mecz karto-
niada oraz 
przygrywa-
jący zespół 
muzyczny to 
tylko niektó-
re atrakcje 
p r z y g o t o -
wane przez 
gospodarzy. 
Lechiści od-
wdzięczyli 
się licznymi 
prezentami. 
Wśród kibiców rozloso-
wano meczową koszulkę, 
oryginalne piłki Ekstrakla-
sy oraz 50 wejściówek na 
mecz gdańszczan z Lechem 
Poznań.

Na boisku również było 
ciekawie, ale dopiero w 
drugiej połowie. Pierwsza 
zakończyła się bowiem 
bezbramkowym remisem. 
Biało-Zieloni razili niesku-
tecznością. Trafienia ow-
szem zaliczyli, ale w słupki 

i poprzeczki. Cierpliwość 
fanów została wynagrodzo-
na po przerwie. Zobaczyli 
pięć bramek, których auto-
rami byli Andrzej Rybski 
(2 trafienia), Paweł Buzała, 

Marcin Pie-
trowski i Piotr 
Wiśniewski.

Warto pod-
kreślić posta-
wę fair-play 
obu zespołów. 
W pierwszej 
połowie spot-
kania kontuzji 
uległ jeden z 
zawodników 
gospodarzy, 
k tóry  zwi -
jał się z bólu 

na murawie stadionu. Bez 
chwili namysłu pomocy 
udzielili mu trener odnowy 
biologicznej Lechii Robert 
Dominiak oraz masażysta 
Michał Rogacki.

Spotkanie w Dzierz-
goniu zakończył wspólny 
grill. Piłkarze obu zespołów 
mieli okazję porozmawiać z 
fanami, zrobić z nimi zdję-
cia i złożyć podpisy na klu-
bowych pamiątkach.

(BS)

Fot. W
ojtek Figurski

Roman Ko-
rynt, legenda 
gdańskiej 
Lechii,  

skończył niedawno  
80 lat. Z tej okazji 
prezes  
biało-zielonych 
Maciej Turnowiecki 
w imieniu środo-
wiska piłkarskiego 
Gdańska zaapelo-
wał do prezydenta 
Pawła Adamowicza 
o nadanie legendzie 
Lechii tytułu hono-
rowego obywatela 
miasta. O warunkach 
w Lechii i recepcie 
na przyszłość  
rozmawiamy  
z szanownym  
jubilatem.

jaka jest pana recepta 
na długoWieczność? 

– Przede wszystkim nie 
przejmować się (śmiech). 
Całe życie polega na tym, 
aby cieszyć się życiem. 
Mam to szczęście, że mam 
wspaniałą rodzinę. Cudow-
ną małżonkę, wnuczki, pra-
wnuka. To wszystko po-
woduje chęć do życia. Nie 
mam żadnych zmartwień, 
zdrowie mi dopisuje i to 
jest najważniejsze. 

z jakie prezentu bądź 
życzeń był pan najbar-
dziej zaskoczony W dniu 
urodzin?

– To jest podchwytliwe 
pytanie. Chciałbym przede 
wszystkim podziękować 
za wszystkie życzenia i 
prezenty. Było ich tyle, że 
gablota pęka już w szwach 
(śmiech). Chciałbym po-
dziękować panu prezyden-
towi, za to, że zorganizował 
fantastyczną fetę. Jestem 
pod takim wrażeniem, że 
taki dzień urodzin chciało-
by się powtórzyć. 

o czym pan pomyślał 
przy urodzinoWym tor-
cie?

– Przede wszystkim o 
rodzinie. No i chciałbym 
dożyć tę „stówę”, tak jak 
śpiewali. Moja żona się 
śmieje, słysząc te słowa. 
Ja jestem jednak optymi-
stą. Czuję się fantastycz-
nie, dobrze fizycznie. Je-

stem dosyć błyskotliwy 
jak na ten wiek. Codzien-
nie chodzę na działkę. 
O godz. 21 jestem już w 
łóżeczku, prowadzę spor-
towy tryb życia, z odpo-
wiednim odżywianiem. I 
to decyduje o moim sa-
mopoczuciu. O, teraz jem 
rybkę. Przychodzę z dzia-
łeczki, a fląderka czeka 
już na stole i w ten spo-
sób moja małżonka dba o 
mnie (śmiech).  

miłość do piłki i le-
chii a miłość do żony - 
która jest Większa?

– Żona i rodzina są na 
pierwszym miejscu, ale 
poza tym liczą się dla mnie 
piłka, piłka i jeszcze raz 
piłka oraz Lechia, Lechia i 
Lechia. 

czy lechia na prze-
strzeni ostatnich lat 
mocno się zmieniła?

– Nie zmieniła się, bo 
nadal jest biało-zielona 
(uśmiech). Ciężko to po-
równać. W ostatnich latach 
klub zaczął z najniższego 
pułapu, grając w VI lidze, 
a teraz jest w ekstraklasie. 
Widać więc, że jest sporo 

zmian i są one na plus. Za-
rząd odpowiednio zorgani-
zował klub, bo sam zawod-
nik to nie wszystko. Muszą 
być odpowiednie bodźce, 
odpowiednio dobrany tre-
ner. Zawodnik wychodzi na 
mecz i wykazuje się wtedy 
największą formą. 

jakie ma pan marzenia 
zWiązane z lechią?

– W latach 50. zdo-
byliśmy brązowy medal. 
Chciałbym się doczekać, 
aby biało-zieloni to powtó-
rzyli, a najlepiej, gdyby po-
prawili nasz wynik, czyli 
zdobyli srebrny medal, a 
złoto byłoby największym 
marzeniem. No i czekam 
na grę w pucharach.

czy W obecnej kadrze 
lechii Widzi pan sWoich 
następcóW?

– Ciężko odpowiedzieć, 
mimo że jestem na każ-
dym meczu na Traugutta. 
Są kandydaci, ale trudno 
jeszcze, aby w tym wie-
ku osiągnęli mistrzowską 
klasę. Muszą ciężko praco-
wać, prowadzić sportowy 
tryb życia i życzę im dużo 
sukcesów.

Legenda Lechii Roman Korynt skończył 80 lat!

Sto lat, drogi jubilacie!
ale drugi korynt na 

peWno by się przydał?
– Miałem wrodzone 

wyjątkowe cechy, które w 
okresie przygotowawczym 
ciągle udoskonalałem, czy 
to na skakance, czy w si-
łowni. Natomiast cechy 
szybkościowe, zwrotnoś-
ciowe i ten błysk to miałem 
już wrodzone.

postaWa lechii jest W 
obecnym sezonie dla pana 
zaskoczeniem?

– Piłkarze zaskakują 
mnie pozytywnie. Jako 
całość tworzą udany ze-
spół, widać pracę trenera. 
Oczywiście działacze też 
się do tego przyczyniają. 
W tej chwili zawodnikom 
trzeba stworzyć dobre wa-
runki do wyczynowego 
uprawiania sportu. 

jak będzie W niedzielę 
W meczu z lechem po-
znań?

– Jesteśmy w stanie go 
pokonać. Powinniśmy grać 
o zwycięstwo, nie nasta-
wiać się na remis. Każdy 
zespół jest do ogrania. Sta-
wiam na skromne, jedno-
bramkowe zwycięstwo. I 
to mnie absolutnie satys-
fakcjonuje. 

jak pan ocenia pub-
liczność na meczach 
przy traugutta?

– Dużo ludzi przychodzi 
teraz na spotkania Lechii, 
i to jest dla mnie pocie-
szające. Frekwencja mnie 
interesuje. Widzę, że na 
innych stadionach w Pol-
sce na meczach jest 5 lub 7 
tysięcy widzów, a u nas 10 
tysięcy jest gwarantowane. 
Pocieszające jest też, że 
nie ma wybryków, a kibice 
skupiają się na dopingu. 
Trzeba im pogratulować, 
podziękować. Klubu nie 
stać na płacenie kar za nie-
odpowiednie zachowanie 
publiczności. Lechia jest 
i musi być zadowolona z 
postawy swoich kibiców, 
żywo dopingujących swoją 
drużynę. Mam nadzieję, że 
nasi fani będą w niedzielę 
tzw. dwunastym zawod-
nikiem i pomogą naszym 
piłkarzom w odniesieniu w 
meczu z Lechem korzyst-
nego wyniku.

rozmaWiał 
mariusz kordek

Roman Korynt to legenda Lechii i Gdańska. Razem z biało-zielonymi 
w 1956 roku zajął 3. miejsce w ekstraklasie - najwyższe w historii 
klubu. Rok wcześniej razem z Lechistami doszedł do finału Pucharu 
Polski. Jako zawodnik błyszczał nie tylko na ligowych boiskach –  
w reprezentacji kraju rozegrał 35 spotkań. Czterokrotnie zakładał przy 
tym kapitańską opaskę. Jako jedyny piłkarz z Pomorza dwukrotnie 
został laureatem Złotych Butów w plebiscycie dziennika „Sport” 
(w 1959 i 1960 roku). W 1957 roku wystąpił w pamiętnym, 
wygranym 2:1 w Chorzowie, spotkaniu eliminacji mistrzostw świata  
ze Związkiem Radzieckim.
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Lechia co tydzień 
w Orange Sport!

Dla fanów Lechii mamy 
dobrą wiadomość! Od 
tego tygodnia na antenie 
stacji Orange Sport, któ-
ra transmituje większość 
spotkań gdańskiego klubu 
w Ekstraklasie, można już 
oglądać „Dziennik klubu 
– Lechia Gdańsk” – pro-
gram poświęcony bieżą-
cym wydarzeniom w na-
szym zespole. 

Co tydzień kamera 
Orange Sport gościć bę-
dzie w Lechii, a na pre-
mierę najbliższego pro-
gramu zapraszamy do 
stacji Orange Sport już w 
czwartek 22 października 
o godz. 22.45. Powtórka 
programu w Orange Sport 
Info, zaś dwa dni po pre-
mierze fani Lechii na na-
szej stronie www.lechia.pl 
będą mogli obejrzeć ma-
teriał przygotowany przez 
zespół redakcyjny stacji.

Obcokrajowcy 
na testach

 
Od poniedziałku do 

piątku na testach w zespole 
Lechii przebywali dwaj za-
graniczni obrońcy: 25-letni 
Macedończyk Borce Ris-
tovski i 23-letni Słoweniec 
Denis Halilovic. Ich przy-
jazd to efekt poszukiwań 
piłkarzy do gry w defensy-
wie, bo właśnie ta forma-
cja wymaga wzmocnień. 
Trener Tomasz Kafarski 
już teraz przygląda się 
piłkarzom, którzy zimą mo-
gliby wzmocnić drużynę 
Lechii.

Zestaw par  
11. kolejki  

(23-25 października)

• lechia gdańsk - lech 
Poznań (niedziela, godz. 
17.15) 
• arka gdynia - Jagiel-
lonia Białystok (piątek, 
godz. 17.45)
• odra wodzisław - cra-
covia (niedziela, godz. 
14.45)
• Polonia Bytom - ruch 
chorzów (piątek, godz. 
20) 
• legia warszawa - Koro-
na Kielce (sobota, godz. 
16.15) 
• wisła Kraków - Piast 
gliwice (sobota, godz. 17)
•  Śląsk wrocław - 
zagłębie lubin (sobota, 
godz. 19.15)
• gKs Bełchatów - Polo-
nia warszawa (sobota, 
godz. 14.45)

1. Wisła Kraków   10 25 19-6
2. Ruch Chorzów  10 22 13-5
3. Polonia Bytom  10 20 15-7
4. Legia Warszawa  10 18 11-4
5. Lech Poznań  10 17 18-13
6. GKS Bełchatów  10 15 10-10
7. lechia gdańsk  10 14 12-11
8. Piast Gliwice  10 14 13-15
9. Korona Kielce  10 11 12-15
10. Polonia W.  10 10 10-17
11. Śląsk Wrocław  10 10 9-13
12. Arka Gdynia  10 9 8-11
13. Cracovia  10 8 7-15
14. Jagiellonia B.  10 6 12-7
15. Zagłębie Lubin  10 6 5-18
16. Odra Wodzisław 10 6 7-14

• Jagiellonia rozpoczęła 
rozgrywki z - 10 punktami. 

12. kolejka (29-31 
października 2009): Pi-
ast - Lechia (piątek, godz. 
20), Korona - Wisła, Lech 
- Śląsk, Jagiellonia - Polo-
nia W., Arka - Odra, Cra-
covia - GKS Bełchatów, 
Zagłębie - Polonia B., Le-
gia - Ruch.

Co łączy  
Przemysława 
Saletę,  
Grażynę  

Wolszczak, Jacka 
Bąka i piłkarzy 
Lechii Gdańsk? 
Wszyscy oni są… 
Krewniakami! 
Nasz klub dołączył 
do ogólnopolskiej 
kampanii społecznej 
„Krewniacy”. 

Lechia Gdańsk włą-
czyła się w pomoc po-
trzebującym, którzy np. 
ucierpieli w wypadkach 
i teraz potrzebują krwi. 
Stąd udział klubu w du-
żej akcji, mającej na 
celu ratowanie ludzkiego 
życia. 

– Obecnie Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Gdań-
sku ma zapasy grupy krwi 
0 Rh-, 0 Rh+, A Rh+, A 
Rh-, B Rh-  wyłącznie na 
cztery dni. To niewiele, 
a potrzeby są duże – za-
znacza Piotr Szewczyk 
z Grupy Dystrybucyjnej 
„Krewniacy”. 

Piłkarze Lechii pro-
pagują ideę honorowego 
krwiodawstwa, wzięli 
też udział w sesji foto-

Dziś akcja Lechii i Krewniaków. I ty możesz pomóc…

Razem wygramy życie

graficznej. Wizerunek 
zawodników będzie wy-
korzystany do  promocji 
zbiórek krwi, Brel-Ok-a 
Krewniaków oraz innych 
inicjatyw w Trójmie-
ście, a dotyczące krwio-
dawstwa. Dodatkowo 

w kilkunastu miejscach 
Gdańska i Sopotu trwa 
kampania billboardowi, 
zachęcająca wszystkich 
gdańszczan i kibiców 
Lechii do uczestnictwa 
w tej szczytnej akcji. – 
Kibice naszego klubu już 

wielokrotnie pokazywa-
li, że mają biało-zielone 
serca i można na nich 
liczyć. Dlatego mam na-
dzieję, że również teraz 
przyłączą się do akcji i 
chętnie wezmą udział w 
zbiórce krwi – mówi dy-
rektor Lechii Błażej Je-
nek. To między innymi 
on wraz z kilkoma inny-
mi pracownikami klubu 
odda dziś krew dla rato-
wania ludzkiego życia.     

– Zachęcam do udzia-
łu wszystkich zdrowych 
i pełnoletnich mieszkań-
ców Gdańska. Mamy 
okazję dla ratowania 
ludzkiego zdrowia i ży-
cia podzielić się cząstką 
siebie z potrzebującymi 
– mówi na zakończenie 
Piotr Szewczyk.

Wszyscy  chę tn i 
będą mogli  oddać 
krew w specjalnie 
przystosowanym do 
tego celu Ambulansie 
Krewniaków, który 
będzie stał w piątek 
23 października w 
godz. 9-15 w Gdań-
sku obok Hali Tar-
gowej ul. Kazimierza 
Górskiego 1. 

(PM)
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maciej Kowalczyk 
i Paweł Buzała 

przekonują, 
że warto 

oddać krew, 
by uratować 
komuś życie
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Zeszyt
32-kartkowy 2,50zł

Zeszyt
60-kartkowy 3zł

Długopis 4zł
Teczka
z rączką 10zł Kubek 25zł

Plecak 129zł Kosmetyczka 55zł

Oficjalne gadżety Lechii Gdańsk

PROMOCJA*
Szalik 20zł

* obowiązuje podczas meczu z Lechem Poznań

O� cjalny Sklep Klubowy Lechii Gdańsk
Salon Jako Red-Box
Gdańsk, ul. Traugutta 29
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00

World House
Centrum Chrobry, BOX 43
Gdańsk, ul. Hallera 132
pon.-piąt. 10.00-19.00
sob. 10.00-15.00

JR SPORT
Galeria Wierzyca,
Starogard Gdański, ul. Kanałowa 1
pon.-sob. 10.00-20.00
niedz. 11.00-18.00

Wybrane punkty sprzedaży sieci Ruch
w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim

Gdzie kupić?


