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Arcybiskup 
z Lechią
Metropolita  

Gdański  
Sławoj Leszek 

Głódź pomodli się 
w intencji Lechii.
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Musimy 
punktować

Tylko u nas trener 
Tomasz Kafarski 

ocenia przygotowania 
do rozgrywek  

i zimowe transfery. 

Lechia  
po turecku

Pot wylany 
na obozie w Turcji 

ma przynieść efekty  
w wiosennych 

meczach. 

Oficjalne wydawnictwo Lechii Gdañsk    www.lechia.pl     1 (5)/2010       25.02.2010

Fo
t. 

W
oj

te
k 

Fi
gu

rs
ki

N
a
k
ła

d
 5

0
.0

0
0
 e

g
z
.

Przepłynąć
Odrę

Po udanej rundzie 
jesiennej apetyty 

kibiców Lechii wzrosły. 
Jutro piłkarze biało-
zielonych inaugurują 
wiosenne rozgrywki 

w wyjazdowym meczu 
z Odrą w Wodzisławiu.

W Numerze: plakat drużyNy lechii, sylWetki, zdjęcia piłkarzy
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Zestaw par 18. kolejki  
(26-28 lutego 2010)

• Odra – Lechia  (piątek, godz. 17.45)
• Cracovia – Legia  (piątek, godz. 20)
• Bełchatów – Wisła  (sobota, godz. 16.15)
• Polonia B. – Śląsk  (sobota, godz. 17)
• Arka – Ruch  (sobota, godz. 19.15)
• Zagłębie – Piast  (niedziela, godz. 14.45)
• Korona Kielce – Jagiellonia 
Białystok (sobota, godz. 14.45)
• Polonia Warszawa –  
Lech Poznań  (niedziela, godz. 17)

Tabela Ekstraklasy
1. Wisła Kraków   17 40 31-13
2. Legia Warszawa  17 35 22-7
3. Lech Poznań  17 32 27-16
4. Ruch Chorzów  17 32 23-16
5. GKS Bełchatów  17 28 20-15
6. Lechia Gdańsk  17 26 18-15
7. Polonia Bytom  17 24 20-16
8. Śląsk Wrocław  17 23 19-17
9. Cracovia Kraków  17 20 13-20
10. Jagiellonia Białystok  17  16 20-16
11. Piast Gliwice  17 16 21-29
12. Korona Kielce  17 15 21-30
13. Arka Gdynia  17 15 14-18
14. Polonia Warszawa  17 15 13-25
15. Zagłębie Lubin  17 14 12-26
16. Odra Wodzisław  17 11 13-28

Następna kolejka (6/7 marca): 
Lechia – Polonia Warszawa (sobota, 
godz. 17), Śląsk – Jagiellonia, Lech 
– Cracovia, Ruch – Zagłębie, Korona 
– Polonia Bytom, Wisła – Arka, Legia 
– Odra, Piast – GKS Bełchatów.

Oficjalne wydawnictwo Lechii Gdańsk SA. Redaguje kolegium. Adres Redakcji: Lechia Gdańsk SA, 80-226 Gdańsk, ul. Traugutta 109, tel./faks +48 58 345 21 87, e-mail: lechista@lechia.pl. 
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Druk: Drukarnia Presspublica Sp. z o.o. w Koninku. Nakład: 50 000 egzemplarzy.

Zdaniem
prezesa

Co takiego 
jest w futbolu?

r e k l a m a

Piękno futbolu daje radość, dumę, napawa 
entuzjazmem, optymizmem - i tak już od 
zarania dziejów. Piłka jest nieprzewidywalna 
i nieobliczalna. Zjawiska, które zachodzą pod-
czas gry, nie zawsze da się wyjaśnić, a człowiek 
nigdy do końca nie zdoła zrozumieć, dlaczego 
ta gra dostarcza tylu emocji – od radości, eufo-
rii, czasem po nienawiść, a nawet wojny. Pocią-
ga nas finezja gry, zgranie zespołu, efektowne 
akcje, walka do 90. minuty, w końcu sztuczki 
piłkarskie i zagrania, po których zastanawiamy 
się, jak można w tak doskonały sposób kontro-
lować ów okrągły przedmiot?

Niebawem na boiskach polskiej ekstraklasy 
ponownie ruszą zmagania naszych piłkarzy. 
Na tle podobnych lig europejskich nasza kra-
jowa elita prezentuje się gorzej, więc samo-
istnie nasuwa się pytanie, czy również ona 
dostarczy nam tylu emocji? Odpowiedź jest 
prosta i brzmi: TAK. Dlaczego? Otóż, patrząc 
chociażby z perspektywy patrioty lokalnego, 
najważniejszy jest fakt, że w tym gronie wystę-
puje nasza Lechia, jak powszechnie mówi się, 
jedno z niewielu dóbr publicznych Gdańska. 
Po drugie, przerwa zimowa między rozgryw-
kami jesiennymi i wiosennymi wynosi bez 
mała 70 dni (najdłużej w Europie) i wszyscy 
już chyba zatęsknili, żeby zacząć w końcu 
oglądać zmagania na własnym podwórku. Po 
trzecie, w Polsce też chodzi o to, żeby oszukać 
bramkarza, zawodników rywala i trafić piłką 
do jego siatki. Ponieważ niedopuszczenie prze-
ciwnika pod swoją bramkę w ciągu 90 minut 
jest niemożliwe, zdarzają się błędy i padają 
gole. Czasami gra staje się ostrzejsza, sędziowie 
pokazują kartki, zawodnicy „gonią” wynik, 
tym samym robi się ciekawie i interesująco. 
Z drugiej strony indywidualne akcje pomoc-
ników i napastników powodują, że spotkanie 
zyskuje na oglądalności. Oczywiście nie brakuje 
kontrowersji. Wątpliwe decyzje sędziów powo-
dują, że widowisko bywa niesamowite, wynik 
meczu może być zaskakujący, a każdy z nas 
ma później temat do pomeczowych rozmów i 
przemyśleń. Gdy do tego dodamy, że nigdy nie 
można być pewnym wygranej swojej drużyny 
(choć zawsze na to liczymy i tabela mówi co in-
nego), to nie możemy się dziwić, że te wszystkie 
wydarzenia elektryzują tysiące sympatyków. A 
kibice co weekend wypełniają stadiony i prze-
mieszczają się po kraju w kolumnach aut, auto-
karów bądź wagonach pociągów, by oczywiście 
podpatrzeć rywalizację swoich ulubieńców. 
Ważnym elementem jest hojność możnych me-
cenasów, bez których oczywiście trudno byłoby 
rozkręcić tę całą karuzelę. I tym w tak dużym 
skrócie charakteryzuje się piękno oraz magia 
krajowej piłki nożnej. Jestem przekonany, że do 
połowy maja, czyli zakończenia obecnego sezo-
nu, będziemy świadkami właśnie podobnych 
wydarzeń. Ufam również, że na żywo, czyli na 
trybunach naszego stadionu. Serdecznie zatem 
zapraszam na wiosenne spotkania gdańskiej 
Lechii, które tradycyjnie rozgrywane będą przy 
Traugutta we Wrzeszczu. 

Z Biało-Zielonym pozdrowieniem
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um Metropolita Gdański  
Abp Sławoj Leszek Głódź 
chętnie spotkał się z władzami  Lechii

Inauguracja rundy  
wiosennej w Gdańsku 
będzie okazją do wspólnej 
modlitwy za Lechię,  

jej kibiców, piłkarzy  
i pracowników klubu. 

Uroczystej Eucharystii będzie prze-
wodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Ar-
cybiskup Sławoj Leszek Głódź – Metro-
polita Gdański.

W modlitwie wezmą udział piłkarze 
pierwszego zespołu Biało-Zielonych 
oraz kadra szkoleniowa, którzy po Mszy  
św. będą mogli spotkać się z kibicami.

Msza zostanie odprawiona w środę, 
3 marca o godz. 18.00 w kościele p.w. 
Matki Bożej Królowej Korony Polskiej 
w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki 131.

Dojazd tramwajami nr 6, 12 i 15 na 
pętlę tramwajową w Oliwie oraz auto-
busami 169, 117, 171, 179, 222 – przy-
stanek „Cystersów” i 122 – przystanek 
„pętla tramwajowa” w Oliwie.

Przypomnijmy, już w styczniu przed-
stawiciele władz klubu odwiedzili 
Metropolitę Gdańskiego z życzeniami 
noworocznymi. Arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź żywo był zainteresowany sytuacją 
Lechii i rozwojem klubu. Zadeklarował 
również, że będzie regularnie chodził na 
mecze Biało-Zielonych.

(BS)

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź odprawi mszę św. w intencji gdańskiego klubu

Pomodlą się w intencji Lechii
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  Nasza sonda

Dla piłkarzy  
Lechii runda 
wiosenna będzie 
diametralnie 

inna od tych, które  
przeszły przy Traugutta  
w ostatnich latach. 
Szóste miejsce po jesieni 
stawia gdański zespół  
w komfortowej sytuacji,  
choć na pewno  
nie wolno pozwolić sobie  
na stratę nawet  
odrobiny czujności.

 
W ostatnich sezonach prze-

rwa zimowa była dość nerwo-
wa dla kibiców, którzy wycze-
kiwali tego, co stanie się wios-
ną. Czyli, czy Lechia awansuje, 
czy też – w innych przypadkach 
– się utrzyma. Teraz będzie 
zupełnie inaczej. Sześć punk-
tów straty do miejsca gwaran-
tującego występy w europej-
skich pucharach, dwa razy tyle 
przewagi nad strefą spadkową. 
Teoretycznie więc Lechia ma 
spokój, bo nie grozi jej raczej 
ani walka o najwyższe laury, 
ani też nie musi drżeć o swój 
dalszy byt w ekstraklasie. 

To jednak wcale nie znaczy, 
że wiosną będzie nudno. Gdań-
szczanie mają niepowtarzalną 
szansę ugruntowania swojej po-
zycji w krajowej elicie i jesz-
cze większe zgranie drużyny, co 
powinno zaowocować walką o 
coś więcej w następnym sezonie. 
Dla części zawodników runda 
rewanżowa będzie też ostatnią 
weryfikacją ich umiejętności i 
przydatności do zespołu na miarę 
wymagań projektu roboczo zwa-
nego „Wielką Lechią”. 

Przygotowania do rundy prze-
biegały raczej spokojnie. Dwa 
zgrupowania – w Niechorzu i 
tureckim Belek, dziewięć roze-
granych sparingów, z których 
osiem kończyło się wygranymi 
gdańszczan, a tylko w jednym 
schodzili oni z boiska pokonani. 

MAteuSZ Bąk
(bramkarz maritimo Funchal)

– Wydaje mi 
się, że wiosna bę-
dzie kolejną dla 
Lechii rundą, która 
utwierdzi w przeko-
naniu wszystkich 
dobrze życzących 
klubowi, że tworzy się tu coś fajne-
go i wielkiego. Czarny scenariusz 
drużynie nie grozi, będzie więc to 
fajny dla Lechii sprawdzian tego, 
co może ugrać przy mniejszym 
ciśnieniu. Jestem przekonany, że 
szóste miejsce na półmetku można 
o jedno, dwa oczka poprawić. I jed-
nocześnie nabyć doświadczenia, 
które, przy odpowiednio wykonanej 
pracy, pozwoli w przyszłym sezonie 
powalczyć o europejskie puchary. 

BoGuSłAW kAcZMARek
(były trener Lechii)

– Po komfor-
towym, szóstym 
miejscu na jesień, 
przede wszystkim 
nie wolno Lechii 
popadać w samo-
zachwyt czy do-
puścić do samouspokojenia. Trze-
ba nadal walczyć o swoje i starać 
się poprawić to, co się da. Pod-
stawowa kwestia to skuteczność 
pod bramką przeciwników, co wraz 
z obecnością w ataku Tomasza 
Dawidowskiego powinno pójść w 
górę. Sprawa druga to lepsza gra 
na własnym boisku. Bo o ile na 
wyjeździe nie można Lechii wiele 
zarzucić w kwestii taktyki i organi-
zacji gry, to jednak przy Traugutta 
nie zawsze było różowo. 

RAdoSłAW MichALSki
(były reprezentant poLski)

– Obecna pozy-
cja jest chyba ade-
kwatna do możli-
wości drużyny i 
wydaje mi się, że 
wiosną w tej kwe-
stii za wiele się nie 
zmieni. Przewiduję, że Lechia upla-
suje się na miejscu w przedziale 5-
8. Dużym plusem powinna być gra 
pod mniejszą presją, z uwagi na 
dotychczas zgromadzony dorobek 
punktowy. Nawet przy ewentual-
nych stratach na początku rundy, 
czego oczywiście nie przewiduję, 
nie będzie potrzeby nadmiernie się 
denerwować. A trener będzie mógł 
wypróbować młodszych zawod-
ników i stworzyć podwaliny pod 
zespół na następny sezon.

Odeszło pięciu graczy: Mate-
usz Bąk, Andrzej Rybski, Jakub 
Kawa, Piotr Kasperkiewicz i Ro-
bert Hirsz, być może do tego grona 
dołączy też Damian Szuprytowski. 
Doszło jedynie dwóch zawodni-
ków - Rafał Kosznik, który wrócił 
na Traugutta po nieudanej przygo-
dzie z Omonią Nikozja, oraz Olegs 
Laizans. Ten środkowy pomocnik 
przybył z kolei ze Skonto Ryga, 
powiększając łotewską kolonię w 
ekipie biało-zielonych. Obaj mają 
pół roku na przekonanie do siebie 
trenera Tomasza Kafarskiego, a 
to warunek przedłużenia z nimi 

kontraktów o kolejne lata. Z trans-
ferami nikt nie szalał, bo też nie 
było takich potrzeb. 

Kafarski uznał, że ma war-
tościową kadrę, która podoła 
wiosennym wymaganiom. – Za 
wzmocnienia uważam też Tom-
ka Dawidowskiego, bo prze-
cież dołączył do nas dopiero 
pod koniec jesieni, jak również 
Arkadiusza Mysonę i Krzyś-
ka Bąka, którzy jesienią długo 
leczyli kontuzje – podkreślał 
często szkoleniowiec. 

Cel pozostaje niezmienny. 
Miejsce w czołowej ósemce 

uznane zostanie za zrealizowa-
nie planu. O motywację piłkarzy 
można być spokojnym. W przy-
padku realizacji nakreślonego 
przez właściciela klubu zadania, 
wypłacona zostanie im połowa 
premii za zdobyte punkty, która 
obecnie jest „zamrożona”. 

Lechia przystępuje więc do 
wiosennej walki w spokojnym, 
ale i optymistycznym nastroju. 
Sprawdzona i hołdowana przez 
Kafarskiego taktyka 1-4-3-3 po-
winna przynieść za sobą do-
brą grę i wiele radosnych chwil 
dla fanów biało-zielonych. Nie 
tylko w lidze, ale również w 
Pucharze Polski, gdzie przecież 
Lechię czekają ćwierćfinałowe 
boje z krakowską Wisłą. Zaczy-
namy jednak od ekstraklasy. Po-
czątek już w piątek w Wodzisła-
wiu, gdzie biało-zieloni zmierzą 
się na inaugurację wiosennych 
zmagań ze znacznie wzmoc-
nioną Odrą. Początek spotkania 
o godz. 17.45. Transmisję na 
żywo z tego meczu przeprowa-
dzi stacja Orange Sport. 

(GP)

Jutro piłkarze Lechii inaugurują rozgrywki. Na początek wyjazd do Wodzisławia

Wiosna jeszcze bardziej radosna?

Terminarz wiosennych meczów Lechii 

18. kolejka Odra Wodzisław – Lechia (2:0) 26 lutego
19. kolejka Lechia – Polonia Warszawa (1:0) 6 marca
20. kolejka Śląsk Wrocław – Lechia (1:1) 13 marca
21. kolejka Wisła Kraków – Lechia (1:0) 20/21 marca
22. kolejka Lechia – Legia Warszawa (0:2) 27/28 marca
23. kolejka  Zagłębie Lubin – Lechia (0:1) 3 kwietnia
24. kolejka Lechia – Polonia Bytom (1:1) 10/11 kwietnia
25. kolejka Lechia – Ruch Chorzów (0:1) 17/18 kwietnia
26. kolejka Lech Poznań – Lechia (0:0) 24/25 kwietnia 
27. kolejka Lechia – Piast Gliwice (2:0) 1/2 maja
28. kolejka Korona Kielce – Lechia (1:1) 8 maja
29. kolejka GKS Bełchatów – Lechia (0:2) 11 maja
30. kolejka  Lechia – Jagiellonia Białystok (0:0) 15 maja
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tomasz dawidowski (z lewej) 
w ostatnim meczu z odrą Wodzisław 

w Pucharze Polski 
przesądził o zwycięstwie Lechii
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Jaką Lechię obeJrzymy 
wiosną? co naJmnieJ tak 
samo dobrą Jak Jesienią, czy 
może Jeszcze Lepszą? bo gor-
szeJ wersJi zapewne pan nie 
zakłada?

– Włożyliśmy zimą mnó-
stwo pracy w to, by grać lepiej. 
Tak jednak mówi każdy trener. 
Odpowiem więc skromniej. 
Mam nadzieję, że utrzymamy 
tę formę, która wszystkim zain-
teresowanym dobrymi wynika-
mi Lechii dała tak dużo radości 
jesienią. 

pańska drużyna zakończy-
ła Jesień na szóstym mieJscu 
w tabeLi. ze spokoJem może-
cie więc spogLądać na run-
dę rewanżową, można nawet 
powiedzieć, że znaLeźLiście 
się w komfortoweJ sytuacJi, 
bo ani waLka o mistrzostwo, 
ani o utrzymanie wam nie 
grozi. oby tyLko nastróJ ten 
nie przerodził się w samo-
zachwyt, bo wtedy łatwo o 
samozagładę. 

– Od samego początku zwra-
całem chłopakom uwagę, że 
fajnie, iż mamy szóste miejsce 
i 26 punktów, ale utrzymanie 
dobrych humorów wiąże się z 
kolejnymi zdobyczami. Nikt tu 
nie może popaść w samouwiel-
bienie, bo mamy w końcu cel 
do realizacji. Pozostaje więc 
nam tylko grać coraz lepiej. 

aby grać LepieJ, niezbędna 
będzie poprawa dwóch eLe-

Rozmowa z Tomaszem Kafarskim, trenerem Lechii Gdańsk

Od początku musimy punktować
mentów. LepszeJ skuteczno-
ści pod bramką przeciwników, 
a także mnieJszeJ gościnno-
ści na własnym terenie, gdzie 
straciLiście Jesienią sporo 
punktów. 

– Zimą starałem się dobrać 
takich sparingpartnerów, w 
meczach z którymi mogliśmy 
kreować grę i częściej utrzy-
mywać się przy piłce. Efekty 
przyszły. Zespół zaczął stwa-
rzać większą liczbę bram-
kowych sytuacji, napastnicy 
strzelali bramki. To już cie-
szy, ale teraz trzeba to jeszcze 
potwierdzić w lidze. Co do 
gry u siebie, to rzeczywiście 
wypadałoby zdobywać przy 
Traugutta więcej punktów. Je-
śli jednak powtórzymy jesien-
ny bilans, mając tu również 
na uwadze dobre występy na 
wyjazdach, też będziemy za-
dowoleni. 

zaczynacie od meczu z 
ostatnią w tabeLi odrą wo-
dzisław. będzie on trudny nie 
tyLko dLatego, że to pierw-
sze spotkanie teJ wiosny w 
ekstrakLasie, aLe również z 
powodu dużych wzmocnień 
rywaLa, o których zimą było 
bardzo głośno. 

– Odra jest nieobliczal-
na, zaszło tam wiele zmian. 
Widziałem jednak jej mecze 
choćby w Turcji i zdołałem 
się czegoś o tym zespole do-
wiedzieć. To jednak nie my 
musimy dostosować się do 

Odry. Zechcemy sami narzu-
cić swój sposób gry. Jeden z 
trenerów drużyn naszej eks-
traklasy powiedział mi, że 
mecz Lechii z Odrą jest bar-
dzo ważny dla układu dol-
nej części tabeli. Wielu liczy 
więc na naszą wygraną, ale 
my przede wszystkim sami 
dla siebie chcemy dobrze za-
cząć rundę wiosenną. 

Lechia ma 6 punktów stra-
ty do mieJsca uprawniaJącego 
do gry w europeJskich pucha-
rach i 12 przewagi nad stre-
fą spadkową. spogLądacie w 
górę czy dół tabeLi?

– Zawsze w górę. Nie mo-
żemy przysnąć i musimy od 
początku zacząć punktować, 
by swoją wysoką pozycję 
ugruntować, a może nawet ją 
poprawić. 

pomówmy o nowych za-
wodnikach. doszło zimą 
dwóch piłkarzy - dobrze panu 
znany rafał kosznik oraz 
oLegs Laizans. czy będą 
wzmocnieniami, czy Jedynie 
uzupełnieniem składu?

– Rafał gra dojrzalej niż 
przed wyjazdem na Cypr. Czy 
jednak będzie w podstawo-
wym składzie, czas pokaże. 
Arek Mysona, pod wpływem 
pojawienia się konkurencji, też 
jest bardzo blisko gry i decy-
zja co do obsady lewej obrony 
zapadnie pewnie w ostatniej 
chwili. Co do Laizansa, to po-
dobnie jak Kosznik, ma on pół 
roku na to, by przekonać nas 
do przedłużenia z nim kontrak-
tu. Na razie jestem zadowo-
lony z jego postawy i zasobu 
umiejętności. 

po rundzie JesienneJ grze-
gorz mieLcarski, ekspert ca-
naL pLus, zaryzykował tezę, 
że wiosną naJLepszym piłka-
rzem Lechii będzie tomasz 
dawidowski, pod warunkiem 
dobrze przepracowaneJ zimy. 
czy widzi pan właśnie w tym 

graczu Lidera przednieJ for-
macJi biało-zieLonych?

– Cieszę się z tego, że To-
mek nie opuścił żadnego tre-
ningu, jest bardzo zaangażo-
wany w pracę, a w meczach 
kontrolnych grał na bardzo 
wysokim poziomie, często ma-
jąc wielki udział w zwycię-
stwach. Wiele więc wskazuje 
na to, że może być liderem 
naszego ataku. 

wiosną ważna będzie nie 
tyLko Liga, aLe też puchar 
poLski. w ćwierćfinaLe gra-
cie z wisłą kraków. co za-
mierzacie osiągnąć w tych 
rozgrywkach?

– Trafiliśmy na mistrza Pol-
ski, zespół, który w naszym 
kraju gra najlepszą piłkę. Bę-
dzie to dobra okazja, by powal-
czyć z naszym kompleksem 
słabych wyników z dru-
żynami ścisłej krajowej 
czołówki. Zajść chce-
my oczywiście jak 
najdalej. 

w s p o m n i a ł 
pan o swoistym 
kompLeksie wo-
bec zespołów, 
w y p r z e d z a J ą -
cych Lechię w 
t a b e L i .  Je s i e-
nią zdobyLiście  
z nimi zaLe-
dwie punkt. 
i chyba 
t u  n a -
L e ż y 
s z u k a ć 
eLementu 
b r a k u J ą-
cego Le-
chii do ab-
soLutnego 
poLskiego 
topu.

– Z pewnością wypadałoby 
wreszcie przełamać tę niemoc, 
choć sir Alex Ferguson powie-
dział kiedyś, że mistrzostwo 
zdobywa się zwycięstwami nad 
drużynami z dołu tabeli. Najle-
piej połączyć te dwa elementy. 
Wierzę, że uda się to nam już 
niedługo. 

kto będzie w tym sezonie 
mistrzem poLski i kto spadnie?

– Stawiam na Wisłę Kra-
ków. Natomiast spadku nie ży-
czę nikomu. 

rozmawiał 
grzegorz 

połubiński
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data urodzenia: 
24 lipca 1982 r. 
Miejsce urodzenia: 
Staszów. 
Wzrost: 186 cm. 
Waga: 82 kg. Pozycja 
na boisku: bramkarz.  
Wychowanek: KSZO  
Ostrowiec Św. kluby  
w karierze: KSZO 
Ostrowiec Św., Wisła 
Płock, Widzew Łódź, 
KSZO Ostrowiec Św., 

1. Paweł Kapsa

data urodzenia:  
22 czerwca 1982 r. 
Miejsce urodzenia: 
Warszawa. Wzrost: 
188 cm. Waga: 84 kg. 
Pozycja na boisku: 
obrońca. Wychowanek: 
Polonii Warszawa. 
kluby w karierze: 
Polonia Warszawa,  
Lechia Gdańsk.  
Bilans w Lechii  
w ekstraklasie: 
25 meczów, 2 gole. 
długość kontraktu: 
30 czerwca 2012 r. 

5. Krzysztof Bąk

data urodzenia: 
17 grudnia 1983 r. 
Miejsce urodzenia: 
Kościerzyna. 
Wzrost: 184 cm. 
Waga: 78 kg. Pozycja 
na boisku: obrońca. 
Wychowanek: Kaszubii 
Kościerzyna. kluby 
w karierze: Kaszubia 
Kościerzyna, Lechia 
Gdańsk, Omonia Nikozja, 
Lechia Gdańsk. Bilans 
w Lechii w ekstraklasie: 
14 meczów, 0 goli. 
długość kontraktu: 
30 czerwca 2010 r.

30. Rafał Kosznik

data urodzenia:  
2 marca 1987 r.  
Miejsce urodzenia: 
Tczew. Wzrost: 194 cm. 
Waga: 90 kg. Pozycja  
na boisku: bramkarz.  
Wychowanek: 
Wisły Tczew. 
kluby w karierze: 
Wisła Tczew, Olimpia 
Sztum, Lechia Gdańsk. 
Bilans w Lechii 
w ekstraklasie: 
0 meczów, 0 goli. 
długość kontraktu: 
30 czerwca 2011 r. 

33. Sebastian Małkowski

data urodzenia: 
21 października 1985 r. 
Miejsce urodzenia: 
Skarżysko-Kamienna. 
Wzrost: 180 cm. 
Waga: 78 kg. Pozycja 
na boisku: obrońca. 
Wychowanek: Tęczy 34 
Płońsk. kluby w karierze: 
Tęcza 34 Płońsk, Amica 
Wronki, Lechia Gdańsk. 
Bilans w Lechii  
w ekstraklasie:  
45 meczów, 1 gol. 
długość kontraktu:  
30 czerwca 2011 r. 

21. Hubert Wołąkiewicz

data urodzenia: 
11 maja 1981 r. 
Miejsce urodzenia: 
Szczecin. Wzrost:  
172 cm. Waga: 69 kg.  
Pozycja na boisku: 
obrońca.  
Wychowanek: 
Pogoni Szczecin. 
kluby w karierze: 
Pogoń Szczecin, Zorza 
Dobrzany, ŁKS Łódź, 
Lechia Gdańsk.  

3. Arkadiusz Mysona
data urodzenia: 
9 kwietnia 1988 r. 
Miejsce urodzenia: 
Gdańsk. Wzrost:  
180 cm. Waga: 74 kg. 
Pozycja na boisku: 
obrońca. 
Wychowanek: 
Lechii Gdańsk. 
kluby w karierze: 
Lechia Gdańsk.  
Bilans w Lechii  
w ekstraklasie: 

2. Maciej Osłowski

data urodzenia:  
9 maja  1989 r. Miejsce 
urodzenia: Gdańsk. 
Wzrost: 191 cm.  
Waga: 89 kg. Pozycja 
na boisku: bramkarz.  
Wychowanek:  
Polonii Gdańsk.  
kluby w karierze: 
Polonia Gdańsk, 
Lechia Gdańsk. 
Bilans w Lechii  
w ekstraklasie:  
0 meczów, 0 goli. 
długość kontraktu:  
31 grudnia 2010 r. 

12. Łukasz Kubiński

data urodzenia: 
18 sierpnia 1989 r. 
Miejsce urodzenia: 
Szczecin. 
Wzrost: 175 cm. 
Waga: 72 kg. 
Pozycja na boisku: 
obrońca.  
Wychowanek:  
Pogoni Szczecin. 
kluby w karierze: 
Lechia Gdańsk. Bilans 
w Lechii w ekstrakla-
sie: 0 meczów, 0 goli. 
długość kontraktu: 
30 czerwca 2010 r.

16. Janusz Weber

kadra lechii GdaŃsk – WiOsNa 2010

data urodzenia: 
16 lutego 1986 r. 
Miejsce urodzenia:  
Ryga. Wzrost: 192 cm. 
Waga: 88 kg.  
Pozycja na boisku: 
obrońca. 
Wychowanek:  
Skonto Ryga.  
kluby w karierze: 
Skonto Ryga, Lechia 
Gdańsk. Bilans w 
Lechii w ekstraklasie: 
7 meczów, 0 goli. 
długość kontraktu: 
30 czerwca 2012 r.

4. Sergejs Kożans
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Lechia Gdańsk. Bilans w Lechii 
w ekstraklasie: 28 meczów, 0 goli. 
długość kontraktu: 31 grudnia 2011 r. 

data urodzenia:  
13 czerwca 1979 r.  
Miejsce urodzenia: Lev-
ice (Słowacja). Wzrost: 
186 cm. Waga: 86 kg. 
Pozycja na boisku: 
obrońca. Wychowanek: 
Slovana Levice. kluby  
w karierze: Slovan Levice, 
Dukla Bańska Bystrzyca, 
MSK Zilina, Matador 
Puchov, Spartak Trnawa, 
Artmedia Bratysława, 
Artmedia Petrzalka, FK 

19. Peter Ćvirik

Senica, Lechia Gdańsk. Bilans w Lechii 
w ekstraklasie: 21 meczów, 1 gol. 
długość kontraktu: 30 czerwca 2010 r.

data urodzenia:  
3 grudnia 1979 r.  
Miejsce urodzenia:  
Sieradz. Wzrost: 170 cm. 
Waga: 69 kg. Pozycja 
na boisku: obrońca. 
Wychowanek:  
Piasta Błaszki. kluby  
w karierze: Piast Błaszki, 
KKS Kalisz, Włókniarz 
Konstantynów Łódzki, 
KKS Kalisz, Ceramika 
Opoczno, Stasiak  
Opoczno, KSZO  

29. Marcin Kaczmarek

Ostrowiec Św., Korona Kielce, Lechia Gdańsk.  
Bilans w Lechii w ekstraklasie: 43 mecze, 3 gole. 
długość kontraktu: 30 czerwca 2011 r. 

Bilans w Lechii w ekstraklasie: 30 meczów, 
1 gol. długość kontraktu: 30 czerwca 2011 r.

0 meczów, 0 goli. długość kontraktu:  
30 czerwca 2010 r.

data urodzenia: 
27 kwietnia 1969 r. 
Miejsce urodzenia: 
Zielina. Wzrost: 
182 cm. Waga: 90 
kg. Funkcja: trener 
bramkarzy. kluby w 
karierze trenerskiej: 
Lechia Gdańsk.

data urodzenia: 
13 stycznia 1975 r. 
Miejsce urodzenia: 
Kościerzyna. Wzrost: 
176 cm. Waga: 
79 kg. Funkcja: 
I trener. kluby w 
karierze zawodniczej: 
Kaszubia Kościerzyna 
(juniorzy), Lechia 
Gdańsk (juniorzy), 
Kaszubia Kościerzyna 
(seniorzy). kluby 
w karierze trenerskiej: 
Kaszubia Kościerzyna, 
Lechia Gdańsk. 

Piotr 
Gruszka

data urodzenia:  
13 października 1970 r. 
Miejsce urodzenia: 
Bydgoszcz. Wzrost: 
179 cm. Waga:  
85 kg. Funkcja:  
asystent trenera. 
kluby w karierze 
trenerskiej:  
Chemik Bydgoszcz, 
Lechia Gdańsk.

Dariusz 
Gładyś

Tomasz 
Kafarski
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kadra lechii GdaŃsk – WiOsNa 2010

data urodzenia: 29 września 
1985 r. Miejsce urodzenia: 
Belgrad. Wzrost: 188 cm. 
Waga: 84 kg. Pozycja 
na boisku: pomocnik. 
Wychowanek: CSK-Pivara 
Celarevo. kluby  
w karierze: CSK-Pivara 
Celarevo, Milicionar Belgrad, 
Partizan Belgrad, Modrica 
Maksima, Górnik Zabrze, 
Lechia Gdańsk. Bilans 

23. Marko Bajić

w Lechii w ekstraklasie: 18 meczów, 0 goli. 
długość kontraktu: 30 czerwca 2011 r.

data urodzenia: 6 marca 
1977 r. Miejsce urodzenia: 
Wrocław. Wzrost: 180 cm. 
Waga: 76 kg. Pozycja 
na boisku: pomocnik. 
Wychowanek: Włókniarza 
Wrocław. kluby w karierze: 
Włókniarz Wr., Parasol Wr., 
Ślęza Wr., Ceramika Opoc-
zno, Śląsk Wr., Ceramika, 
Arsenał Kijów, Korona Kielce, 
Widzew Łódź, Lechia Gdańsk. 

28. Maciej Kowalczyk

Bilans w Lechii w ekstraklasie: 38 meczów, 3 gole. 
długość kontraktu: 30 czerwca 2010 r. 

data urodzenia: 
28 marca 1987 r. 
Miejsce urodzenia: 
Ryga (Łotwa). 
Wzrost: 186 cm. 
Waga: 79 kg. Pozycja 
na boisku: pomocnik. 
Wychowanek: 
Skonto Ryga. 
kluby w karierze: 
Skonto Ryga, 
Lechia Gdańsk. 

7. Olegs Laizans

Bilans w Lechii w ekstraklasie: 0 meczów, 
0 goli. długość kontraktu: 30 czerwca 2010 r. 

data urodzenia: 
27 stycznia 1979 r. 
Miejsce urodzenia: 
Kraków. Wzrost: 175 cm. 
Waga: 70 kg. Pozycja 
na boisku: pomocnik. 
Wychowanek: 
Wisły Kraków. 
kluby w karierze: Wisła 
Kraków, Hutnik Kraków, 
Proszowianka Proszo-
wice, Cracovia Kraków, 
Lechia Gdańsk. Bilans 

22. Paweł Nowak

w Lechii w ekstraklasie: 16 meczów, 2 gole. 
długość kontraktu: 30 czerwca 2011 r. 

data urodzenia: 4 lipca 
1982 r. Miejsce urodzenia: 
Wejherowo. Wzrost: 
176 cm. Waga: 72 kg. 
Pozycja na boisku: 
pomocnik. Wychowanek: 
Błyskawica Luzino. kluby 
w karierze: Błyskawica 
Luzino, Gryf Wejherowo, 
Lechia Gdańsk, Lechia/Po-
lonia Gdańsk, Arka Gdynia, 
Lechia/Polonia Gdańsk, 
ŁKS Łódź, Cracovia, Lechia 

6. Karol Piątek

Gdańsk. Bilans w Lechii w ekstraklasie: 32 mecze, 
5 goli. długość kontraktu: 30 grudnia 2010 r.

data urodzenia: 
1 marca 1988 r. 
Miejsce urodzenia: 
Gdańsk. 
Wzrost: 184 cm. 
Waga: 80 kg. Pozycja 
na boisku: pomocnik. 
Wychowanek: 
Lechii Gdańsk. 
kluby w karierze: 
Lechia Gdańsk. 
Bilans w Lechii 
w ekstraklasie: 

17. Marcin Pietrowski

10 meczów, 0 goli. 
długość kontraktu: 30 grudnia 2010 r. 

data urodzenia: 
21 maja 1980 r. 
Miejsce urodzenia: 
Olsztyn. Wzrost: 
181 cm. Waga: 76 kg. 
Pozycja na boisku: 
pomocnik. Wychowanek: 
MKS Mława. kluby 
w karierze: MKS Mława, 
KSZO Ostrowiec Św., 
Lechia Gdańsk. Bilans 
w Lechii w ekstraklasie: 
42 mecze, 5 goli.  

9. Maciej Rogalski

długość kontraktu: 30 czerwca 2011 r. 

data urodzenia: 
28 czerwca 1977 r. Miej-
sce urodzenia: Kraków. 
Wzrost: 177 cm. Waga: 
78 kg. Pozycja na boisku: 
pomocnik. Wychowanek: 
Wisły Kraków. kluby 
w karierze: Wisła Kraków, 
Ruch Chorzów, Legia 
Warszawa, Maccabi 
Hajfa, Ihud Bnei Sachnin, 
Admira Wacker, Lechia 
Gdańsk. Bilans w Lechii 

8. Łukasz Surma

w ekstraklasie: 30 meczów, 3 gole. długość 
kontraktu: 31 grudnia 2011 r.

data urodzenia: 
11 sierpnia 1982 r. 
Miejsce urodzenia: 
Starogard Gdański. 
Wzrost: 177 cm. 
Waga: 73 kg. Pozycja 
na boisku: pomocnik. 
Wychowanek: Wierzycy 
Starogard Gdański. kluby 
w karierze: Wierzyca 
Starogard Gdański, Kas-
zubia Kościerzyna, Lechia 
Gdańsk. Bilans w Lechii  

14. Piotr Wiśniewski

w ekstraklasie: 39 meczów, 6 goli. 
długość kontraktu: 30 czerwca 2012 r. 

data urodzenia: 
27 grudnia 1985 r. 
Miejsce 
urodzenia: 
Złotów. 
Wzrost: 173 cm. 
Waga: 69 kg. 
Pozycja 
na boisku: 
napastnik. 
Wychowanek: 
Sparty Złotów. 
kluby w karierze: 

20. Paweł Buzała

Sparta Złotów, Darzbór Szczecinek, 
Sparta Złotów, Lech Poznań, 
Lechia Gdańsk. 
Bilans w Lechii w ekstraklasie: 
37 meczów, 5 goli. 
długość kontraktu: 30 czerwca 2011 r. 

data urodzenia: 
4 lutego 1978 r. 
Miejsce 
urodzenia: 
Gdynia. 
Wzrost: 179 cm. 
Waga: 78 kg. 
Pozycja na 
boisku: napastnik. 
Wychowanek: 
Lechii Gdańsk. 
kluby w karierze: 
Lechia Gdańsk, 

32. Tomasz 
Dawidowski

Lechia/Olimpia Gdańsk, Amica Wronki, 
Wisła Kraków, Lechia Gdańsk. 
Bilans w Lechii w ekstraklasie: 
3 mecze, 1 gol. 
długość kontraktu: 30 czerwca 2010 r.

data urodzenia: 
24 stycznia 1987 r. 
Miejsce 
urodzenia: 
Daugavpils 
(Łotwa). 
Wzrost: 185 cm. 
Waga: 74 kg. 
Pozycja na 
boisku: napastnik. 
Wychowanek: 
Skonto Ryga. 
kluby w karierze: 

11. Ivans Lukjanovs

Skonto Ryga, Olimps Ryga, 
FC Siauliai, Suduva Marijampole, 
Skonto Ryga, Lechia Gdańsk. 
Bilans w Lechii w ekstraklasie: 
16 meczów, 1 gol. 
długość kontraktu: 30 grudnia 2012 r. 

data urodzenia: 
14 lipca 1984 r. 
Miejsce urodzenia: 
Chełmno. Wzrost: 
170 cm. Waga: 
70 kg. Pozycja na 
boisku: napastnik. 
Wychowanek: 
Gwiazdy Starogród. 
kluby w karierze: 
Gwiazda Starogród, 
Pomowiec Kijewo 
Królewskie, Chemik 

18. Jakub Zabłocki

Bydgoszcz, Polonia Bydgoszcz, Sparta 
Brodnica, Korona Kielce, Pogoń Staszów, 
Korona II Kielce, Odra Opole, Korona 
Kielce, Polonia Bytom, Lechia Gdańsk. 
Bilans w Lechii w ekstraklasie: 
19 meczów, 3 gole. 
długość kontraktu: 30 grudnia 2011 r.

Robert  
Dominiak

data urodzenia: 
10 czerwca 1970 r. 
Miejsce urodzenia: 
Łódź. Wzrost: 183 cm. 
Waga: 84 kg. 
Funkcja: 
trener 
odnowy 
biolo-
gicznej.

Michał 
Rogacki

Piotr  
Żuk

data urodzenia: 
13 stycznia 1984 r. 
Miejsce urodzenia: 
Włocławek. Wzrost: 
173 cm. 
Waga: 80 kg. 
Funkcja: 
fizjo-
tera-
peuta.

data urodzenia: 
29 czerwca 1963 r. 
Miejsce urodzenia: 
Gdańsk. Wzrost: 
180 cm.
Waga: 
95 kg. 
Funkcja: 
kierownik 
I drużyny. 

Marek 
Szutowicz

data urodzenia: 
22 stycznia 1977 r. 
Miejsce urodzenia: 
Gdynia. Wzrost: 
184 cm. 
Waga: 
86 kg. 
Funkcja: 
trener 
przyg. 
fizycznego. 
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Rozmowa z Rafałem Kosznikiem,  
piłkarzem Lechii Gdańsk

Konkurencja 
rodzi postęp

Krew, pot  
i łzy towa-
rzyszyły 
piłkarzom 

Lechii w zimowych 
przygotowanich  
do rozgrywek.  
Niedawno  
zakończone  
zgrupowanie  
w Turcji  
ma przynieść 
efekty na boisku 
już w pierwszych 
tygodniach ligi.

Trudno do dziś zapomnieć 
miny Tomasza Kafarskiego i 
pozostałych członków sztabu 
szkoleniowego, które zrobili 
po wylądowaniu na lotnisku 
w tureckiej Antalyi. Chmury, 
deszcz, zalane całe połacie 
pól oraz… boisk piłkarskich, 
które obserwowaliśmy z wio-
zącego nas do hotelu autobu-
su. Odwołany z powyższych 
powodów wieczorny tre-
ning… Nie wyglądało to za 
różowo. Nawet miejscowi, z 
którymi mieliśmy okazję po-
rozmawiać, mówili, że takich 
zjawisk atmosferycznych na 
tureckiej riwierze sobie nie 
przypominają.

Jak się później okazało, 
były to złe miłego początki. 
Dzięki zabiegom gospodarzy, 
woda zniknęła nie tylko z 
chodników i ulic, ale również 
z boisk, na których próżno 
było szukać śladów niedaw-
nego „kataklizmu”. Deszcz z 

Z bliska przyglądaliśmy się, jak nasi piłkarze przygotowują się do ligi

Lechia po turecku

ulewnego stał się przelotny, a 
w miarę upływu godzin i dni 
słońce coraz śmielej wyglą-
dało zza chmur. Rozchmu-
rzyła się również twarz tre-
nera, który zamiast studiować 
prognozy meteorologiczne 
mógł skupić się na planowa-
niu treningów, odprawach i 
udziale swojego zespołu w 
meczach kontrolnych. Mógł 
realizować cel, który przy-
wiódł jego i współpracowni-
ków nad Morze Śródziemne 
– ostatni etap przygotowań 
do rundy wiosennej.

Treningi

W pierwszym tygodniu 
piłkarze trenowali dwa razy 
dziennie i nie można powie-
dzieć, że zajęcia serwowane 
przez szkoleniowców nale-
żały do lekkich. W ostatnich 

dniach zgrupowania reżim 
treningowy został wyraźnie 
złagodzony, a wszystko po 
to, aby na starcie rozgrywek 
zyskać mityczną w piłkar-
skim świecie „świeżość”. 
Zawodnicy dopasowali się 
do trybu pracy narzuconego 
im przez trenerów. Zaanga-
żowanie i aktywność w cza-
sie ćwiczeń można określić 
jednym słowem „wzorowa”. 
Dodatkowa motywacja nie 
była potrzebna. Każdy bo-
wiem wiedział o co walczy. 
Ewentualne niedociągnięcia 
czy zwyczajne lenistwo eli-
minowały z brania pod uwa-
gę przy ustalaniu meczowej 
„osiemnastki”.

Lechiści mieli do swo-
jej dyspozycji dwa obiekty 
treningowe. Pierwszy z nich 
znajdował się bezpośrednio 
przy hotelu Arcadia, w któ-
rym rezydowali gdańszcza-
nie. Plac gry graniczył z pla-
żą. Bywało więc, że silniej-
sze strzały biało-zielonych 
lądowały w morzu. Drugi z 
obiektów znajdował się w od-
dalonym o kilka kilometrów 
od hotelu kompleksie kilku-
nastu boisk treningowych. 
Baza, jakiej próżno szukać w 
Polsce, a jakich wiele w Tur-
cji. Również z tym miejscem 
wiąże się ciekawa anegdota. 
Na ostatnim treningu przed 
powrotem do kraju piłka po 
rykoszecie wpadła do rzeki. Z 
pomocą pospieszyli miejsco-
wi rybacy, którzy skończyli 
wybierać sieci, a następnie 
podali futbolówkę kierowni-
kowi zespołu.

Sparingi 

Trener Tomasz Kafarski 
nie mógł narzekać. Mecze 
kontrolne z zespołami eks-
traklasy rosyjskiej, ukraiń-
skiej i słowackiej mogły dać 

odpowiedź, w jakiej dyspo-
zycji są jego podopieczni. 
Pierwsze spotkanie ze Spar-
takiem Nalczik skończyło 
się zwycięstwem Lechii 1:0 
po trafieniu Macieja Rogal-
skiego. W Polsce pojedynek 
ten odbił się szerokim echem 
z powodu przepychanek, do 
jakich w trakcie meczu do-
chodziło trzykrotnie. Media 
próbowały dorobić do tego 
historię o podłożu polsko-ro-
syjskich konfliktów, ze spor-
tem w tle. Tymczasem Ro-
sjan w zespole Nalczika nie 
było zbyt wielu, a prym w 
agresywnych zachowaniach 
wobec lechistów wiódł… 
Czarnogórzec.

Piłkarze Lechii po tym, 
jak bardzo dobrze prezen-
towali się na treningach i w 
czasie wspomnianego me-
czu ze Spartakiem, zaliczy-
li wpadkę w konfrontacji z 
Tavrią Simferopol. Trudno 
określić, co było przyczyną 
słabszej dyspozycji: czy to 
zbyt duża pewność siebie 
spowodowana zwycięstwa-
mi we wszystkich dotych-
czasowych sparingach, czy 
też właśnie 200% zaangażo-
wanie w czasie treningów. 
Jedno nie ulega wątpliwości 
– zwycięstwo Ukraińców 
4:1 było zasłużone, ale zbyt 
wysokie.

Na koniec zgrupowania 
biało-zieloni zmierzyli się z 
Tatranem Preszów. Słowacy 
byli zdecydowanie najsłabsi 
spośród tych, z którymi le-
chiści mieli okazję grać na 
tureckiej ziemi. Zwycięstwo 
3:0 ma jednak – według słów 
trenera Tomasza Kafarskiego 
– spore znaczenie psycholo-
giczne. Czy doda im pewności 
siebie podczas nadchodzącego 
meczu z Odrą? Zobaczymy.

błażeJ słowikowski

wracasz do Lechii po 
prawie roczneJ przerwie. 
coś się zmieniło od tamteJ 
pory?

– Lechia jest już spółką 
akcyjną, z silnym inwesto-
rem. Została podpisana umo-
wa ze Sportfive. Daje się od-
czuć stabilizację finansową. 
Z drugiej strony jest rozwój 
sportowy. Poprzednio bro-
niliśmy się przed spadkiem, 
teraz jesteśmy na 6. miejscu. 
Piłkarze, którzy dołączyli do 
drużyny pod moją nieobec-
ność, wywołali jeszcze więk-
szą konkurencję, a ta – jak 
wiemy – rodzi postęp. 

Jak przyJęLi cię koLedzy 
z drużyny?

– Jak to się mówi, wróci-
łem na „stare śmieci”. Więk-
szość chłopaków znam, więc 
aklimatyzacja przebiegła 
zdecydowanie szybciej, niż 
gdybym trafił do całkowicie 
obcego mi klubu.

co możesz powiedzieć 
tym, którzy zarzucaJą ci, 
że przez ostatnich kiLka-
naście miesięcy nie kopałeś 
piłki w rozgrywkach Ligo-
wych?

– Każdy ma prawo do 
swojego zdania, a ja nie je-
stem typem osoby, która bę-
dzie na siłę coś komuś udo-
wadniać. Wyjechałem na 
Cypr, aby rozwijać się sporto-

wo. Uważam, że nie ustępo-
wałem mojemu konkurentowi 
na tej samej pozycji. Trener 
widział to inaczej. Trudno. 
Głową muru nie przebiję. 
Teraz jestem w Lechii i za 
zadanie postawiłem sobie po-
kazanie, że nie jestem uzupeł-
nieniem, ale wzmocnieniem 
składu.

w trakcie waszych 
przygotowań przegraLiście 
tyLko Jeden sparing.

– Z każdego meczu należy 
wyciągać wnioski. Piłka to 
gra błędów i te błędy trzeba 
analizować. Jeżeli chodzi o 
mecz z Tavrią, to możemy 
mówić o małym kryzysie. 
Mecz z Tatranem pokazał 
jednak, że potrafimy bardzo 
szybko podnieść się po wpad-
ce. Tworzymy kolektyw, któ-
rego celem jest wygrywanie.

w meczach kontroL-
nych wychodziłeś w pierw-
szym składzie. czy wycią-
gasz z tego Jakieś wnioski?

– Nie, to o niczym nie 
świadczy. Skład ustala To-
masz Kafarski i nie wierzę, 
żeby kilka dni przed meczem 
miał już ustaloną listę zawod-
ników. Moim zadaniem jest 
walczyć na 100% na trenin-
gu i podczas sparingów. To 
wszystko.

Rozmawiał

błażeJ słowikowski

Seria młodzieżowych turniejów

Złote Lwy  
z Lotosem

Młodzieżowe turnieje o Złote Lwy Gdańskie w 
ciągu kilku lat istnienia wyrobiły sobie w Polsce do-
brą markę. W imprezie chętnie biorą udział zespoły 
praktycznie z całego kraju. Zmagania w sześciu 
kategoriach wiekowych są dla młodych zawodników 
Lechii doskonałą okazją do sprawdzenia się na tle 
rówieśników z innych klubów. Wraz ze wzrostem 
renomy, zmienia się  również oprawa cyklu imprez 
o Złote Lwy. W tym roku do grona mecenasów dołą-
czył LOTOS, nadając rywalizacji jeszcze większego 
prestiżu.

Fot. figurski.com
.pl
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Podczas obozu w turcji 
lechiście nie oszczędzali sił

Sztab trenerski Lechii 
miał okazję 
zwiedzić zakątki turcji
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Fot. Błażej Słowikowski
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