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Lech Wałęsa
jest z Lechią
Prezydent Wałęsa 

objął honorowy 
patronat nad  

meczem otwarcia 
stadionu w Letnicy. 
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Przełamać 
kompleks Legii

Piłkarze Lechii 
są przed ogromną 
szansą pokonania 

będącej w kryzysie  
Legii Warszawa. 

Ambicje 
Laizansa

Olegs Laizans 
ma czas do czerwca,

by przekonać do 
siebie trenera 

Tomasza Kafarskiego. 
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Piłkarze Lechii 
są na dobrej drodze 
do wywalczenia 
Pucharu Polski, 
który jest 
przepustką 
do Europy! 
We wtorek 
podopieczni 
Tomasza 
Kafarskiego  
(na małym zdjęciu) 
zwyciężyli 
w Krakowie 
Wisłę aż 3:1 
i awansowali 
do półfinału 
tych rozgrywek.  
Tymczasem w piątek 
o godz. 20 lechiści 
w lidze podejmą 
będącą w kryzysie 
Legię Warszawa. 
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Lechia w drodze 

do Europy!
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Zdaniem
prezesa

Ipsa sua
melior fama

Każda książka, materiał prasowy czy inna 
publikacja, która traktuje o słynnych klubach 
piłkarskich, zazwyczaj zawiera podstawowe 
dane o nich, historię, prezentacje trenerów, pił-
karzy, kibiców, tabele, statystyki oraz sentencję, 
swego rodzaju motto określające przesłanie 
i cel nadrzędny klubu. Zawsze fascynowało 
mnie, co oznaczają i jak można tłumaczyć sen-
tencje łacińskie w herbach i mottach uznanych 
futbolowych firm, dzięki którym z łatwością 
można nie tyle rozpoznać poszczególny klub, 
ale przede wszystkim zorientować się w misji, 
dla której właśnie taki klub funkcjonuje. Opty-
malnie jeszcze, gdy wszystko udaje się zawrzeć 
w kilku prostych słowach, po łacinie, także w ję-
zykach narodowych klubów, przy czym przekaz 
musi być mocny i silny. Krótko mówiąc, forma 
zwięzła i czytelna, wykluczająca możliwość 
dowolnej interpretacji. Dobrym przykładem 
jest tutaj „Duma Katalonii”, czyli FC Barcelo-
na i motto „Mes Que Un Club” („więcej niż 
klub”). Hasło w przeszłości jednoczyło wszyst-
kich sympatyków i ludzi dobrej woli wokół 
klubu, w prosty sposób wyrażało uczucia, jakie 
każdy Katalończyk nosił w sercu w ciężkich 
czasach dyktatury. Dawało - i tu nawet można 
zauważyć pewne podobieństwa do Gdańska 
- pragnienie wyrażania odrębności, posiadania 
swojej własnej instytucji, namiastkę wolności. 
Dziś to samo motto służy do kreowania nowego 
wizerunku FC Barcelona. Poprzez współpracę 
z UNICEF i zaangażowanie w charytatywne 
inicjatywy, „Barca” stara się udowodnić, że 
zasługuje na to, aby określać ją mianem czegoś 
więcej niż tylko klubu piłkarskiego. 

Na wzór sentencji klubów europejskich pla-
nowany jest również wybór motta Lechii Gdańsk. 
Dotychczas, bardzo luźno, dla niektórych potrzeb 
marketingowych i wizerunkowych, używana była 
sentencja „Ipsa sua melior fama” („lepsi niż 
ich sława”). Ponieważ jednak każdy taki element 
nadaje charakter skojarzeniowy gdańskiemu 
klubowi, wytycza jego postrzeganie, a z drugiej 
strony nie podlega zmianom czy korektom, wybór 
- naszym zdaniem - powinien nastąpić w oparciu 
o publiczną debatę wśród sympatyków klubu. 
Można uznać, że dyskusja właśnie się rozpoczy-
na, a każda propozycja, która trafi do klubu, po-
winna mieć również swoje krótkie uzasadnienie. 
W głosowaniu wybrana zostałaby właśnie ta, 
która zdaniem większości okaże się najlepsza i 
najtrafniejsza. Moje propozycje, poza wymienio-
ną wcześniej sentencją „Ipsa sua melior fama”, 
to „Bonum publicum” („dobro publiczne”), 
odwołujące się do słów wielu sympatyków naszej 
drużyny oraz znamienitych gdańszczan, że Le-
chia to jedno z wielu dóbr publicznych naszego 
miasta, oraz „Gedanum Civitas Libera” („wol-
ne miasto Gdańsk”), nawiązujące do skompliko-
wanej historii Gdańska, czasów napoleońskich, 
następnie II Rzeczypospolitej, a także okresu po-
wojennego, w którym mieszkańcy, w tym kibice 
klubu, rozsławili Gdańsk w Europie i na świecie 
jako miasto solidarności i właśnie wolności. I w 
tym miejscu zachęcam Państwa do przesyłania 
propozycji na adres lechista@lechia.pl. 

Z biało-zielonym pozdrowieniem

Prezydent Lech 
Wałęsa gościł 
w swoim biu-
rze w Gdańsku  

przedstawicieli Lechii.  
Z wizytą do  
najsłynniejszego  
gdańszczanina  
udali się  
inwestor Lechii  
Andrzej Kuchar  
i prezes klubu  
Maciej Turnowiecki.

Pretekstem do spotkania było 
zbliżające się otwarcie stadionu w 
Letnicy i – co za tym idzie – zapla-
nowany na wiosnę 2011 roku mecz 
między Lechią Gdańsk i Juventu-
sem Turyn. Przedstawiciele klubu 
z Traugutta poprosili prezydenta 
o objęcie tego wydarzenia hono-
rowym patronatem. Warto zazna-
czyć, że z podobną propozycją w 
ostatnim czasie zwrócili się także 
do wojewody pomorskiego Roma-
na Zaborowskiego, marszałka województwa 
pomorskiego Mieczysława Struka oraz prezy-
denta Gdańska Pawła Adamowicza.

Lech Wałęsa z miejsca przyjął propo-
zycję. Interesował się również możliwoś-
ciami rozwoju gdańskiego klubu. Lechi-
ści usłyszeli także wielokrotnie wcześniej 

Prezydent gościł władze klubu

Wałęsa zawsze jest z Lechią

składaną deklarację, że „Wałęsa zawsze 
jest z Lechią”. Wizyta była również okazją 
do przekazania prezydentowi klubowej ko-
szulki z cyfrą „80”, odnoszącą się do upły-
wającej w tym roku 30. rocznicy powstania 
„Solidarności”.

Prezydent po raz kolejny potwierdził 
swoją fascynację nowoczesnymi formami 

komunikacji. Lech Wałęsa poprosił jednego 
ze swoich współpracowników o zrobienie 
zdjęcia telefonem komórkowym. Po krótkiej 
chwili zdjęcie to za pomocą tego samego 
telefonu zamieścił na swoim internetowym 
portalu Blip.

(BS)
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Prezydent Lech Wałęsa 
objął honorowy patronat 

nad meczem Lechii 
z Juventusem Turyn 

na otwarcie stadionu w Letnicy
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Zestaw par 22. kolejki  
(26-28 marca 2010)

• Lechia Gdańsk – Legia 
Warszawa (piątek, godz. 20)
• GKS Bełchatów – Zagłębie 
Lubin (piątek, godz. 17.45)
• Polonia Warszawa – Arka 
Gdynia (sobota, godz. 14.45)
• Cracovia Kraków – Ruch 
Chorzów (sobota, godz. 17)
• Polonia Bytom – Wisła 
Kraków (sobota, godz. 18.15)
• Śląsk Wrocław – Korona 
Kielce (sobota, godz. 19.15)
• Jagiellonia Białystok – Piast 
Gliwice (niedziela, godz. 14.45)
• Odra Wodzisław – Lech 
Poznań (niedziela, godz. 17)

Wyniki 21. kolejki: Wisła – 
Lechia 3:0, Arka – Cracovia 2:0, 
Ruch – GKS Bełchatów 1:0, Piast 
– Polonia Bytom 1:0, Zagłębie 
– Polonia Warszawa 2:0, Legia 
– Śląsk 1:1, Korona – Odra 1:1, 
Lech – Jagiellonia  2:0. 

Tabela Ekstraklasy

1. Wisła Kraków  21 44 34-15
2. Lech Poznań 21 42 36-18
3. Legia Warszawa 21 39 25-11
4. Ruch Chorzów 21 39 28-19
5. GKS Bełchatów 21 35 24-18
6. Lechia Gdańsk 21 31 21-20
7. Polonia Bytom 21 28 21-18
8. Śląsk Wrocław 21 25 22-22
9. Zagłębie Lubin 21 24 19-27
10. Cracovia Kraków 21 23 18-27
11. Korona Kielce 21 22 24-34
12. Arka Gdynia 21 21 17-23
13. Jagiellonia Białystok 21  20 22-20
14. Piast Gliwice 21 20 24-34
15. Odra Wodzisław 21 19 17-29
16. Polonia Warszawa 21 17 15-32
 
Następna kolejka (1-3 kwietnia): 
Zagłębie – Lechia (sobota, godz. 
17), Lech – Legia, Piast – Korona, 
Cracovia – Jagiellonia, GKS 
– Odra, Arka – Polonia B., Ruch 
– Śląsk, Polonia W. – Wisła.

  Nasza sonda
TOmASZ BORKOWSKi
(trener Młodej Lechii)

– Legia z pewnością znalazła się w 
jakimś dołku. Biorąc pod uwagę pertur-
bacje, jakie ten klub przechodzi, to lekkim 
faworytem sobotniego spotkania powinna 
być Lechia. Na pewno gdańszczan stać 
na to, by godnie się zaprezentować i uzyskać dobry rezul-
tat w starciu z zespołem, który nadal liczy się w walce o 
mistrzostwo Polski. Liczę, że ten mecz potwierdzi tezę, że 
z Lechią trzeba się w naszej ekstraklasie liczyć i będzie to 
dla niej mecz zwycięski. Choć wiadomo, że rywal, mimo 
kiepskich ostatnio rezultatów, na papierze ciągle prezen-
tuje się okazale, jeśli chodzi o personalia.

JANuSZ BASAłAJ
(redaktor naczeLny orange Sport)

– Widziałem Legię w ostatnim meczu 
ze Śląskiem, obserwowałem również 
Lechię w potyczce z Wisłą. Legioniści 
zaprezentowali się fatalnie, lechiści 
przyzwoicie, przynajmniej do momentu 
straty pierwszego gola. Z tego prostego, szybkiego i 
banalnego porównania aktualnej formy obu drużyn, 
wydaje mi się, że to Lechia powinna piątkowy mecz 
rozstrzygnąć na swoją korzyść. Legia jest jednak 
Legią i gdańszczanom nie wolno lekceważyć indy-
widualnych umiejętności Macieja Rybusa, Sebastiana 
Szałachowskiego czy Donga.

KRZySZTOf BRede
(były piłkarz Lechii)

– Legii, niezależnie od jej aktualnej dys-
pozycji, zawsze należy się szacunek, ale 
nie można się jej bać. W Lechii podoba mi 
się, jak potrafi konsekwentnie realizować 
założenia taktyczne. Tyle, że dużo łatwiej 
przychodzi jej to na wyjeździe, a zagadką pozostaje, czy 
podobnie w końcu stanie się u siebie. Ta sprawa wydaje mi 
się być kluczowa w kontekście końcowego rezultatu tego 
spotkania. Nie możemy też zapominać, że Legia czeka 
cały czas na swój przełomowy mecz i z pewnością zechce 
tego dokonać w Gdańsku. Mimo to uważam, że Lechia nie 
przegra tego spotkania i osiągnie minimum remis.

Blisko pół wieku 
kibice Lechii 
czekają  
na zwycięstwo 

biało-zielonych nad Legią 
Warszawa. Po raz ostatni 
smaku wygranej z tym 
zespołem gdańszczanie 
zaznali w 1961 roku,  
zwyciężając na wyjeździe 
1:0. Czy w piątek  
wreszcie uda się to 
ponownie, choć gdyby 
nawet, to stanie się tak 
zaledwie po raz piąty?

Oba zespoły miały ostatnio sporo 
pracy. Bo oprócz ligi, doszły jesz-
cze spotkania w ćwierćfinale Remes 
Pucharu Polski. Do piątkowej gry 
przystąpią jednak przygotowane w 
pełni, choć goście raczej nie przyjadą 
nad morze w najsilniejszym składzie. 
Choroba zmogła ostatnio Marcina 
Mięciela, z kolei Dickson Choto, 
Wojciech Szala i Bartłomiej Grzelak 
narzekali na urazy, a od dawna nie 
gra Takesure Chinyama.

Bardziej jednak od kontuzji swoich 
piłkarzy, sympatyków Legii martwi 
aktualna forma zespołu. Choć warsza-
wiacy zaczęli wiosnę od wyjazdowej 
wygranej nad Cracovią, to później 
przyszły już słabe wyniki. Za ligowe 
porażki z Odrą i Polonią Bytom gło-
wą zapłacił trener Jan Urban. Jego 
następca Stefan Białas rozpoczął pra-
cę z drużyną od remisu ze Śląskiem, 
za który to występ legioniści znów 
zebrali cięgi. Nie mogą jakoś war-

Przed meczem Lechii z Legią

Przełamać kompleks Legii

szawiacy się pozbierać, dojść do ładu 
ze swoją grą, wyglądają na kiepsko 
przygotowanych fizycznie. Do tego 
dochodzi fatalna atmosfera wokół 
klubu, wynikająca z konfliktu między 
kibicami i właścicielami Legii.

Wszystkie te informacje nie mogą 
jednak uśpić biało-zielonych. Bo 
nawet prezentująca kiepską formę 
Legia będzie trudnym rywalem. A 
w swoim składzie ma co najmniej 
kilku niezłych, jak na nasze warunki, 
piłkarzy. Oni na pewno czekają na 
mecz, w którym nastąpi przełom, bo 
w końcu stołeczna drużyna, mimo 
strat poniesionych w ostatnich spot-
kaniach, ciągle liczy się w walce o 
mistrzowski tytuł.

Lechia będzie chciała rywali tych 
złudzeń pozbawić. Stać ją na to, ale 

pod pewnymi warunkami. Pierwszy 
leży w głowach zawodników, którzy 
jakoś nie potrafią, od czasu powrotu 
do ekstraklasy, wywalczyć z war-
szawiakami nawet remisu. Sądząc 
po przebiegu ostatnich potyczek z 
Legią, nie za bardzo wierzą we włas-
ne powodzenie. Porażki przy Łazien-
kowskiej, tak z zeszłego (0:3), jak i 
obecnego (0:2) sezonu, w Gdańsku 
wspomina się jako najsłabsze wystę-
py Lechii na boiskach krajowej elity. 
Nieco lepszy był jedynie w wykona-
niu biało-zielonych mecz przy Trau-
gutta z 28 listopada 2008, przegrany 
przez nich 2:3.

Może teraz, gdy w składzie war-
szawiaków zabraknie Chinyamy, 
który we wspomnianych meczach 
strzelił gdańszczanom aż pięć goli, 

pójdzie choć trochę łatwiej? Żeby 
jednak tak się stało, Lechia musi 
wreszcie wykorzystać w pełni atut 
swojego boiska. Występy drużyny 
w tym sezonie przy Traugutta, poza 
nielicznymi wyjątkami, były nieuda-
ne. Gra mało przekonująca, niewiele 
stwarzanych sytuacji, a co za tym 
idzie – emocji. W efekcie dorobek 
Lechii u siebie to ledwie trzy zwy-
cięstwa, cztery remisy i trzy porażki. 
Piątkowe starcie z Legią to wyśmie-
nita okazja, biorąc pod uwagę aktu-
alną dyspozycję przeciwnika, by ten 
niepokojący trend odmienić. Nie bę-
dzie to zadanie łatwe, ale na pewno 
– z pomocą kibiców – wykonalne. 
Początek meczu o godz. 20.00. 

(GP)
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Piotr Wiśniewski  
(biała koszulka) 
w starciu 
z Jakubem 
Wawrzyniakiem
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W końcu po(L)egnie? 

Pod poprzeczkę

W każdej lidze na świecie jest drużyna, 
której przyjazd szczególnie elektryzuje kibiców. 
Dzieje się tak nawet, jeśli w danej chwili nie 
prezentuje się najlepiej i nie ma w swoich sz-
eregach piłkarzy mogących porwać tłumy. W 
Polsce takim zespołem jest Legia Warszawa. 
I nic z tego, że mistrzem Polski jest Wisła 
Kraków, a Lech Poznań gra najładniejszą 
piłkę: u tysięcy fanów to właśnie wizyta teamu 
ze stolicy powoduje podwyższone ciśnienie. 
Dlatego wygrać z Legią to zawsze jest coś. Ni-
estety, tego czegoś bardzo brakuje Lechii. Legia 
to bowiem przeciwnik, który Lechii wyraźnie 
nie leży. Zdarzały się druzgocące klęski po 
1:8 (dwie), czy porażka 0:5 w finale Pucharu 
Polski w 1955 roku. W sumie na pokonanie 
legionistów gdańszczanie czekają już 49 lat! 
A licząc epizod Lechii/Olimpii, biało-zieloni 
przegrali osiem ostatnich spotkań. 

Dosyć tego! W piątek czas na wygraną, 
która zdejmie legijną klątwę. Legii nie można 
się bać, tym bardziej że w Gdańsku nie zagra 
prześladowca Lechii Takesure Chinyama, 
który w trzech ostatnich meczach aż pięć 
razy strzelał jej gole. W Legii nie ma teraz 
praktycznie komu tego robić, a w ataku gra 
Chińczyk Dong, który co prawda był zawod-
nikiem Manchesteru United, ale z Old Traf-
ford odszedł z mało chwalebną łatką jednego 
z najgorszych transferów w historii klubu. 
Legia na wiosnę prezentuje się fatalnie, taka 
sama jest atmosfera wokół klubu. Ale mimo 
kryzysu, zespół cały czas ma spore szanse na 
mistrzostwo Polski. Tak już z tą Legią jest…  

PS Pisząc ten słowa, nie znam wyników 
Lechii i Legii w rewanżowych meczach Pucha-
ru Polski. Możliwe, że obie są już w półfinale, w 
którym zagrają ze sobą. Tak czy inaczej mam 
nadzieję, że zapowiadając kolejny mecz biało-
zielonych z Legią, będę mógł przypomnieć, że 
w ostatnim starciu to Lechia była górą. 

Łukasz Pałucha, 
Gazeta Wyborcza Trójmiasto

r e k l a m a

To wspaniały sukces! 
Lechia Gdańsk awan-
sowała do półfinału 
Remes Pucharu Polski, 

eliminując w ćwierćfinale 
krakowską Wisłę.  
Po bezbramkowym remisie  
u siebie, na wyjeździe  
biało-zieloni udowodnili swoją 
wyższość w tym dwumeczu, 
zwyciężając 3:1.

Oba spotkania różniły się znacznie. To w 
Gdańsku było mało ciekawe i nie obfitowało 
w emocje. Rewanż jednak mógł rozgrzać do 
czerwoności, a happy end był chyba najlepszą 
nagrodą, jaką kibice biało-zielonych mogli so-
bie wyobrazić.

Przy Traugutta Lechia zastosowała zacho-
wawczą taktykę. Pozwalała grać Wiśle, dla któ-
rej był to pierwszy mecz pod wodzą nowego-
starego trenera Henryka Kasperczaka, a sama 
liczyła na kontrataki. Efekt był jednak taki, że 
to krakowianie byli bliżsi strzelenia gola, a le-
chiści nie oddali ani jednego celnego strzału na 
bramkę Mariusza Pawełka.

Fani zgromadzeni na trybunach wynudzili 
się, a jedynym pocieszeniem przed rewanżem 
był fakt, że Lechia osiągnęła najlepszy z możli-
wych remisów. Bo 0:0 dawało przed rewanżem 
nadzieję, że przynajmniej każdy bramkowy 
rezultat nierozstrzygnięty da gdańszczanom 
awans. – Przed nami druga połowa rywalizacji, 
a awans jest sprawą otwartą – przyznał trener 
Tomasz Kafarski. Miał też na pewno na myśli 
osłabienie Wisły, bo wskutek żółtych kartek 
otrzymanych w Gdańsku po faulach na naj-
lepszym tego dnia w zespole Lechii Tomaszu 
Dawidowskim, wiadomo było, że w rewanżu 
zabraknie filarów obrony Wisły – Arkadiusza 
Głowackiego oraz Marcelo.

Okazało się, że trener biało-zielonych miał 
stuprocentową rację. Zaryzykował nawet w 
sobotnim meczu ligowym, wystawiając skład 
daleki – przynajmniej teoretycznie – od opty-
malnego. Po przyzwoitej grze, przegrał zbyt 
wysoko 0:3, ale oszczędził swoich asów na pu-
charowy rewanż. We wtorek na boisko Hutnika 
gdańszczanie wyszli w niemal optymalnym 
zestawieniu. I nie mogli zacząć tego meczu le-
piej. Już w pierwszej akcji Ivans Lukjanovs ka-
pitalnie odegrał piłkę do Łukasza Surmy, który 
mocnym uderzeniem dał gościom prowadzenie. 
Minęła ledwie 42 sekunda meczu... Gospodarze 
nie zdążyli się jeszcze otrząsnąć z szoku, gdy 
przegrywali 0:2. Lukjanovs znów wspaniale 
podawał, tym razem do Dawidowskiego, a 
ten popędził na bramkę Pawełka. Przelobował 
bramkarza Wisły, a piłkę do bramki wpakowali 

Lechia wyeliminowała Wisłę i jest już w półfinale Remes Pucharu Polski!

Celem jest główne trofeum

do spółki bezskutecznie próbujący ratować 
sytuację Issa Ba i Piotr Brożek. Pewne nadzieje 
dał Wiśle kontaktowy gol, zdobyty po karnym, 
podyktowanym za faul Sergejsa Kożansa na 
Rafale Boguskim. „Jedenastkę” wykorzystał 
Patryk Małecki, czym natchnął krakowian do 
dalszych ataków. Kilka razy pod bramką Pawła 
Kapsy było naprawdę gorąco, lecz kolejny sku-
teczny kontratak Lechii uspokoił sytuację. Tym 
razem Piotr Wiśniewski cudownie podał do 
Lukjanovsa, a najlepszy we wtorek zawodnik 
gości bezwzględnie wykorzystał sytuację sam 
na sam z bramkarzem. Od tej pory – z mały-
mi wyjątkami – mecz toczył się pod kontrolą 
Lechii, która rozegrała bezsprzecznie swoje 

17.03.2010 – pierwszy mecz
Lechia Gdańsk – Wisła Kraków  0:0
Żółte kartki: Dawidowski, Laizans, Piątek (Lechia), Głowacki, Marcelo (Wisła). Sędziował: Szymon Marciniak 
(Płock). Widzów: 5000.
Lechia: Kapsa – Bąk, Wołąkiewicz, Kożans, Kosznik – Piątek (70 Nowak), Surma, Laizans (81 Pietrowski) – Kacz-
marek (76 Buzała), Dawidowski, Lukjanovs.
Wisła: Pawełek – Alvarez, Marcelo, Głowacki, Junior Diaz – Kirm (46 Łobodziński), Sobolewski, Jirsak (76 Mączyński), 
Piotr Brożek – Hristov (66 Boguski), Paweł Brożek.

23.03.2010 – rewanż

Wisła Kraków – Lechia Gdańsk  1:3 (1:3)
Bramki: 0:1 Surma (1),  0:2 Piotr Brożek (10-sam.), 1:2 Małecki (22-karny), 1:3 Lukjanovs (38). Żółte kartki: Diaz (Wisła), 
Kożans, Wiśniewski (Lechia). Sędziował: Marcin Borski (Warszawa). Widzów: 3000.
Wisła: Pawełek – Alvarez, Burliga, Junior Diaz, Piotr Brożek – Łobodziński, Issa Ba, Jirsak (46 Mączyński), Kirm (46 
Paweł Brożek) – Małecki, Boguski (62 Hristov).
Lechia: Kapsa – Bąk,  Kożans, Wołąkiewicz, Mysona – Laizans, Surma, Nowak (81 Kaczmarek) – Lukjanovs, Dawid-
owski (66 Pietrowski), Wiśniewski (88 Buzała).

najlepsze tegoroczne spotkanie, a w przekroju 
dwumeczu wywalczyła zasłużony awans.

Półfinał Pucharu Polski biało-zieloni wy-
walczyli trzeci raz w historii klubu. Poprzednie 
dwa zawsze owocowały awansem do finału. 
Teraz gdańscy piłkarze mają wielkie szanse 
ku temu, by awansować do spotkania o głów-
ne trofeum po raz kolejny. Półfinały odbędą 
się 6-7 oraz 20-21 kwietnia. Losowanie par 
w czwartek, 25 marca, na antenie TVP1, po 
wiadomościach sportowych, o godzinie 20:00. 
Finał odbędzie się 3 maja o godzinie 20:15 w 
Bydgoszczy.

GRZEGORZ POŁUBIŃSKI
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łukasz Surma (w zielonej koszulce) 
poprowadził we wtorek Lechię 

do zwycięstwa 
z Wisłą w Krakowie 
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Uroczysta msza 
św. w intencji 
klubu, piłkarzy 
i fanów Lechii 

poprzedziła inaugurację 
wiosennych rozgrywek 
w Gdańsku. – Lechia 
jest dobrem wspólnym 
gdańszczan i z Lechią 
nie wolno zadzierać 
– powiedział arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź. 

W tygodniu poprzedzającym 
mecz gdańskich piłkarzy z Polonią 
Warszawa, fani biało-zielonych i 
przedstawiciele klubu (władze, piłka-
rze, trenerzy) mieli okazję pomodlić 
się w intencji pomyślności Lechii. 
Eucharystii w kościele pw. Matki 
Bożej Królowej Korony Polskiej w 
Oliwie przewodniczył ks. abp Sławoj 
Leszek Głódź, metropolita gdański. 
We wspólnej modlitwie wzięli udział 
także m.in. przeor zakonu Cyster-
sów czy kapelan Lechii, ks. Jędrzej 
Orłowski. O uroczystą oprawę nabo-
żeństwa zadbali też klerycy z Metro-
politarnego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Gdańsku. Jak się 
okazuje, są sympatykami Lechii.  

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź pomodlił się w intencji klubu

Z Lechią nie wolno zadzierać!
– Jesteśmy zaszczyceni, że Jego 

Ekscelencja przyjął naszą prośbę o 
przewodnictwo w eucharystii, w in-
tencji i pomyślności naszej Lechii, 
wszystkich naszych piłkarzy, sym-
patyków i ludzi dobrej woli, którzy 
wspierają nas w sportowym dziele. 
Czujemy ogromne wsparcie księdza 
arcybiskupa na naszej drodze do bu-
dowy wspólnego projektu „Wielkiej 
Lechii”, która ma nie tylko dostar-
czać piłkarskich emocji, ale też wy-
chowywać, edukować, służyć społe-
czeństwu w naszej gdańskiej, lokalnej 
ojczyźnie – powiedział na początku 
prezes Lechii Maciej Turnowiecki.

We mszy św. aktywnie brali 
udział także piłkarze Lechii – po-
mocnik gdańskiego zespołu Łukasz 
Surma czytał Pismo Święte, zaś 
Jakub Zabłocki, Piotr Wiśniewski 
i Hubert Wołąkiewicz w procesji 
złożyli dary na ołtarzu, w tym piłkę 
meczową z autografami wszystkich 
zawodników. Wśród gości obecnych 
na uroczystości byli m.in. marszałek 
Senatu Maciej Płażyński czy prze-
wodniczący Rady Miasta Gdańska 
Bogdan Oleszek. 

– Bycie Lechistą, zawodnikiem 
czy kibicem, to służba – nawiązał w 
homilii arcybiskup Głódź. – Stawia 
się wymagania: trenerom i działa-
czom – by wykazywali się realizmem, 

umiejętnością dobrego przewidywa-
nia, ale trzeba pamiętać, że z pustego 
– bez odpowiedniej bazy sportowej,  
zaplecza i finansów – to i Salomon 
nie naleje. 

Mówił też o podobieństwach 
między liturgią mszy św. a litur-
gią sportową. – Zauważalne było 
to we Włoszech, w Rzymie, gdzie 
są Lazio i AS Roma. Ta liturgia 
sportowa przenosiła się nawet na 
poniedziałek, kiedy jeszcze ko-

mentowano mecz swojej drużyny. 
Metropolita Gdański zwrócił uwa-
gę na potrzebę wspólnego budo-
wania „Wielkiej Lechii”. – Niech 
Chrystusowy krzyż i służba, ten 
ogromny wysiłek każdego z was, 
przypomina o zwycięstwie i o tym, 
że jeśli Pan domu nie zbuduje, 
trudno się trudzi ten, który go 
wznosi. I niech tak będzie w Lechii 
Gdańsk, której życzymy jak najle-
piej – powiedział. 

Arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź przyjął od szefa klubu za-
proszenie na wiosenne mecze i za-
pewnił, że w miarę wolnego czasu, 
będzie wspomagał dopingiem pił-
karzy Lechii. – Z Lechią nie wolno 
zadzierać – podkreślił. – Lechia 
jest dobrem wspólnym gdańszczan 
i wszystkim powinno zależeć, by 
klub się rozwijał – apelował do 
wiernych.  

(PM)

Fo
t. 

Le
ch

ia
.p

l

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 
interesował się losami zawodników
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Ostatnim ligOwym występem z wi-
słą pOpsułeś sObie statystyki. DO tegO 
meczu puszczałeś śreDniO 0,6 gOla w 
spOtkaniu. trzy bramki strzelOne przez 
graczy „białej gwiazDy” niecO ten bi-
lans zepsuły.

– Moje indywidualne dokonania nie są 
takie ważne. Bardziej złoszczę się na to, 
że przegraliśmy tamten mecz, grając przez 
większą jego część jak równy z równym 
naprzeciw lidera tabeli. Czujemy ogromny 
niedosyt, bo ktoś, kto nie oglądał tego spot-
kania i rzuci jedynie okiem na jego suchy 
wynik, powie, że miało jednostronny prze-
bieg. A to nieprawda.

mOżna jeDnak pOwieDzieć, że znOwu 
czegOś zabrakłO w spOtkaniu z przeD-
stawicielem czOłOwej trójki naszej 
ligi. nie umiecie w meczach z wisłą, 
lechem czy legią wygrać, raz tylkO 
uDałO się Osiągnąć remis na przestrze-
ni Ostatnich miesięcy. mam na myśli 
pOtyczki w ekstraklasie.

– W zeszłym sezonie było nieco ina-
czej, bo jako beniaminek nie za bardzo 
mogliśmy równać się z ligową czołówką. 
Teraz jednak bardziej okrzepliśmy, zaczęto 
się z nami liczyć, ale wciąż tego sukcesu 

z krajową elitą brakuje. Potrafimy 
nawiązywać wyrównaną walkę, 
sukces wydaje się być na wyciąg-
nięcie ręki, ciągle jednak czekamy 
na to upragnione zwycięstwo. A 
czego brakuje? Może trochę szczęś-
cia, może czasami umiejętności, czy 
może raczej należytej koncentracji. 
Wiemy jednak, że jesteśmy bli-
sko, coraz bliżej sukcesu, 
a ostatni mecz z Wi-
słą tylko nas w tym 
przekonaniu utwier-
dził. Dlatego wie-
rzę głęboko, że 
złą passę prze-
łamiemy już 
w najbliż-
s z y m 
spotkaniu 
z Legią u 
siebie.

na p r a w D ę  
b ę D z i e c i e  D O 
tegO gOtOwi?

–  N a j w y ż s z a 
pora zrobić ten krok do 
przodu. Ustabilizowaliśmy 

swoją pozycję w tabeli, chcemy 
jednak postarać się wskoczyć 
przynajmniej o miejsce wyżej. 
Kadrę mamy szeroką i wyrów-
naną, na pewno stać nas na to. 
Musimy jednak zacząć wreszcie 

punktować więcej na własnym te-
renie, bo ponieśliśmy przy Trau-

gutta już zbyt wiele strat.

mOżesz być 
chyba zaDOwO-
lOny ze swOjej 

fOrmy w tym 
rOku? wy-

szeDł ci 
zwłasz-

c z a 
m e c z 

ze ślą-
skiem.

–  N i e 
lubię sie-

bie oceniać, 
choć spotkanie 

we Wrocławiu 
będę wspominał 

miło, bo udało mi 
się odbić kilka groź-

Paweł Kapsa wiosną prezentuje bardzo dobrą formę

Na najlepszy mecz ciągle czekam
nych strzałów. Ale ja cieszę się z każdej 
obrony, w każdym meczu staram się za-
stopować wszystkie piłki lecące w moim 
kierunku. Ze Śląskiem zacząłem zresztą 
nieszczególnie. Nie zdążyłem nawet jesz-
cze uchwycić futbolówki w ręce i już padł 
gol. Na szczęście później zachowałem czy-
ste konto. Ale na ten swój najlepszy mecz 
ciągle czekam.

pO ODejściu mateusza bąka DO mari-
timO funchal, twOja pOzycja w zespOle 
jeszcze barDziej wzrOsła. czujesz się 
pewniej?

– Zawodnik zawsze ma lepsze samopo-
czucie, gdy czuje, że się na niego stawia. 
Jednak nie ma nic za darmo. Do wszyst-
kiego doszedłem ciężką pracą, lubię tre-
nować, nawet sam często aplikuję sobie 
dodatkowe ćwiczenia. Nie robię jednak 
tego na pokaz, ja po prostu taki już je-
stem. Konkurencja w postaci Sebastiana 
Małkowskiego naciska coraz mocniej, nie 
można więc popadać w samozadowolenie. 
Z każdym tygodniem i meczem trzeba 
udowadniać, że się na to miejsce w bram-
ce zasługuje.

rOzmawiał 
grzegOrz pOłubiński
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K P  L e g i a  War szawa  S S A
Rok założenia: 1916 
Barwy: czerwono-biało-zielono-czarne
Adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa  
Prezes: Leszek Miklas
Trener: Stefan Białas
Asystenci trenera: Lucjan Brychczy, Jacek Magiera
Trener bramkarzy: Krzysztof Dowhań
Kierownik drużyny: Ireneusz Zawadzki

 

Nr     Zawodnik                Data ur.   Wzrost[cm]/waga [kg]      Poprzedni klub

Bramkarze: 
88 Maciej GOSTOMSKI  27.09.1988  195/90  Zagłębie Sosnowiec
12 Kostiantyn MACHNOWSKYJ      1.01.1989  190/80  Łódzki KS 
82 Jan MUCHA     5.12.1982  189/87  MSK Zilina 

Obrońcy:
26 Pance KUMBEV    25.12.1979  182/77  Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 
15 Inaki ASTIZ     5.11.1983  185/74  CA Osasuna 
  4 Dickson CHOTO    19.03.1981  192/99  Pogoń Szczecin 
11 Tomasz KIEŁBOWICZ    21.02.1976  179/72  Polonia Warszawa 
17 Marcin KOMOROWSKI    17.04.1984  186/75  Polonia Bytom 
25 Jakub RZEŹNICZAK    26.10.1986  183/79  Widzew Łódź 
  3 Wojciech SZALA    27.01.1976  183/81  GKS Katowice 
24 Jakub WAWRZYNIAK      7.07.1983  188/85  Panathinaikos Ateny

Pomocnicy:
16 Ariel BORYSIUK    29.07.1991  178/70  TOP 54 Biała Podlaska 
  7 Piotr GIZA    28.02.1980  179/80  Cracovia 
  8 Maciej IWAŃSKI      7.05.1981  171/70 Zagłębie Lubin 
78 Tomasz JARZĘBOWSKI    16.11.1978  182/78  GKS Bełchatów 
32 Miroslav RADOVIĆ    16.01.1984  182/76  FK Partizan Belgrad 
31 Maciej RYBUS    19.08.1989  172/75  MSP Szamotuły 
28 Marcin SMOLIŃSKI      5.04.1985  174/68  Łódzki KS 
20 Sebastian SZAŁACHOWSKI     21.01.1984  174/71  Górnik Łęczna 
30 Michał ŻYRO    20.09.1992 189/78  KS Piaseczno 

Napastnicy: 
19 Takesure CHINYAMA    30.09.1982  184/88  Dyskobolia Grodzisk Wlkp.
14 Dong FANGZHUO    23.01.1985  185/81  Dalian Shide 
  9 Bartłomiej GRZELAK      9.08.1981  188/81  Widzew Łódź 
22 Jakub KOSECKI    29.08.1990  168/59  Kosa Konstancin 
21 Marcin MIĘCIEL    22.12.1975  186/76  VfL Bochum 

r e k l a m a

Chcemy wrócić 
w Gdańsku 
na zwycięską 
drogę. Wiemy 

jednak, że Lechia  
to groźna drużyna – 
mówi przed piątkowym 
meczem 24-letni prawy 
obrońca warszawskiej 
Legii, sześciokrotny 
reprezentant Polski, 
Jakub Rzeźniczak.

mOcnO bOli ODpaDnięcie z rOz-
grywek pucharu pOlski?

– Na pewno, bo liczyliśmy na 
przełamanie po serii słabszych wy-
ników. Wprawdzie pokonaliśmy 
Ruch w rewanżu, ale te 2:1 oka-
zało się za mało, by awansować. 
Straciliśmy głupią bramkę, która 
okazała się decydująca dla losów 
dwumeczu.

skOrO puchar pOlski już nie 
Dla was, pOzOstaje skOncentrO-
wać się na liDze.

– No właśnie. Najważniejsza 
sprawa to jak najszybsze odbudo-
wanie zaufania wobec nas, któ-
re zostało mocno nadszarpnięte. 
Musimy w najbliższych meczach 
odwrócić złą passę i wrócić na 
zwycięską drogę. Najlepiej już w 
piątek w Gdańsku. Choć wiemy, że 
Lechia to u siebie groźna drużyna.

statystyki tak nie mówią. le-
chia w tym sezOnie zwyciężyła u 
siebie leDwie trzykrOtnie i raczej 
rOzczarOwuje na własnym bOisku.

– Nie ma co patrzeć w statysty-
ki. Wiadomo, że każdy przeciwnik 
dodatkowo mobilizuje się na mecz z 
nami i w przypadku Lechii na pewno 
inaczej nie będzie. Kibice z pewnoś-
cią dopiszą, będą głośno dopingo-
wać, a piłkarze gospodarzy zechcą 
się odpłacić dobrą grą. Mam nadzie-
ję, że im w tym przeszkodzimy.

są pODstawy DO Optymizmu?

Rozmowa z Jakubem Rzeźniczakiem, 
obrońcą Legii Warszawa

W oczekiwaniu 
na przełom

– Uważam, że druga połowa 
wtorkowego pucharowego meczu 
z Ruchem pokazała, że stać nas na 
dobrą grę. Były niezłe akcje, kilka 
dogodnych sytuacji, zawodziła jed-
nak skuteczność. Ale jakiś zalążek 
poprawy na pewno był widocz-
ny. Inna sprawa, że mecz meczowi 
nierówny. Zwłaszcza pucharowy 
i ligowy. Ruch miał przy Łazien-
kowskiej czego bronić, ustawił się 
raczej defensywnie. Mam nadzieję, 
że Lechia zagra u siebie bardziej 
otwartą piłkę, co będzie tylko z ko-
rzyścią dla jakości widowiska.

z tą jakOścią waszej gry nie 
jest OstatniO najlepiej, wOkół le-

gii panuje też kiepska atmOsfera. 
umiecie sObie z tym raDzić?

– Myślę, że ma to jakiś wpływ 
na naszą postawę, zwłaszcza u 
siebie, gdy z trybun lecą różne 
obraźliwe słowa. Inaczej jest na 
wyjazdach, gdzie kibice Legii 
mocno nas dopingują. Staramy się 
jednak na co dzień nie myśleć o 
tych nieprzyjemnych momentach, 
skupiamy się na treningach i grze.

a czy głOsy krytyki w prasie 
lub telewizji trafiają DO was? 
wyniki Osiągane przez legię w 
tym rOku wręcz nakazują eksper-
tOm źle was Oceniać.

– Sami doskonale wiemy, ile 
już punktów natraciliśmy i jak 
wyglądała nasza gra. Zadowo-
lony nikt nie jest, czekamy na 
spotkanie przełomowe. Liczy-
my, że takie nastąpi z Lechią. 
Chcemy w Gdańsku wywalczyć 
trzy punkty i poprawić styl gry. 
To takie przesłanie dla Legii na 
najbliższe dni.

z lechią w Ostatnich latach 
szłO wam raczej łatwO. pięć me-
czów – licząc również pucharOwe 
– pięć wygranych legii. bęDziecie 
fawOrytem?

– Jeszcze raz powtórzę, że do 
statystyk nie ma co przywiązywać 
wagi, choć jak sięgnę pamięcią, to 
rzeczywiście mecze z Lechią były 
udane. Jednak nawet od ostatniego 
spotkania wiele się w obu zespołach 
zmieniło. Dlatego nie pokuszę się o 
wskazanie faworyta.

tO jeszcze pOprOszę O kilka 
słów na temat lechii.

– Nie jest to ligowy słabeusz, tyl-
ko solidny ligowiec, prezentujący 
ciekawą dla oka piłkę. Gdańszczanie 
mają wpojone przez trenera, by długo 
się przy niej utrzymywać, są groźni w 
ofensywie, gdzie mają kilku doświad-
czonych zawodników. Słowem cieka-
wa drużyna, dlatego w piątkowy wie-
czór szykuje się interesujący mecz.

rOzmawiał 
grzegOrz pOłubiński
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– Mam dużą motywację do 
gry. Pewnie, że wolałbym od 
razu trzyletni kontrakt, ale za-
akceptowałem zaproponowany 
mi układ bez zmrużenia oka i 
teraz nie pozostaje mi nic inne-
go, jak pracować dla drużyny, 
a przy okazji także na własne 
nazwisko – powiedział Łotysz, 
który jest wychowankiem 
Skonto Ryga. – Od małego 
ciągnęło mnie do piłki, popu-
larniejsze na Łotwie dyscypli-
ny, jak hokej czy koszykówka, 
nie wzbudzały mojego zainte-
resowania. Liczył się futbol, do 
którego miłość odziedziczyłem 
chyba po ojcu, który również 
grał – mówi Laizans. 

Z Kożansem i Lukjanov-
sem zna się jeszcze ze Skonto. 
Z tym pierwszym występował 
także w czasach juniorskich, i to 
na środku obrony. – Gdy byłem 
młodszy, trenerzy ustawiali mnie 
na różnych pozycjach. Nieobca 

Trzeci Łotysz w zespole Lechii

Ambicje Laizansa
Ddołączając zimą do swoich rodaków – Sergejsa Kożansa 

oraz Ivansa Lukjanovsa, tworzy wraz z nimi łotewski tercet 
w gdańskiej Lechii. 23-latek na razie związał się  
z biało-zielonymi półroczną umową. Jeśli w tym czasie  

przekona do swoich umiejętności trenera Tomasza Kafarskiego,  
kontrakt będzie przedłużony o kolejne trzy lata.

mi jest również rola napastni-
ka, jednak najlepiej czuję się w 
środku pomocy. Do seniorskie-
go zespołu Skonto trafiłem przed 
pięcioma laty właśnie jako roz-
grywający. Niestety, nie udało 
mi się wywalczyć w swoim kraju 
tytułu mistrzowskiego, czego 
bardzo żałuję – dodaje Laizans, 
o którym jego menedżer, a zara-
zem dyrektor sportowy Skonto 
Antanas Sakavickas mówił, że 
Olegs miał najsilniejszy strzał w 
łotewskiej lidze. Piłkarz nie do 
końca się z tym zgadza. – Fakty 
są nieco inne, nie mam jakiegoś 
atomowego strzału. Owszem 
zdobywałem dużo goli po ude-
rzeniach z dystansu, więc może 
stąd wzięła się taka opinia? 
– zastanawia się. 

O opuszczeniu ligi łotew-
skiej myślał od dawna. Dlatego 
ucieszył się, gdy w listopadzie 
zawitał wraz z Raivisem Hsca-
novicsem, Tomasem Mikucki-

sem i Igorsem Kozlovsem na 
testach w Lechii. Na ich drugą 
turę przybył już w styczniu tyl-
ko z tym pierwszym. Ostatecz-
nie ze wspomnianego kwartetu 
pozostał w barwach gdańskiego 
klubu sam. – Cieszę się, że tu 
trafiłem, sporo słyszałem o Le-
chii od Sergejsa i Ivansa. Aby 
się piłkarsko rozwinąć, trzeba 
wyjechać z Łotwy. U nas liczą 
się jedynie trzy zespoły – Skon-
to, Ventspils oraz Metalurgs 
Lepaja. W Polsce poziom jest 
dużo wyższy, zarabia się rów-
nież więcej pieniędzy, co nie 
jest bez znaczenia. Moje pił-
karskie ambicje sięgają jednak 
jeszcze wyżej. Liczę że kiedyś 
zagram w barwach narodowej 
reprezentacji Łotwy. Dwa razy 
byłem już na zgrupowaniu, ale 
na boisku jeszcze się nie po-
jawiłem. Mam więc nadzieję, 
że dzięki dobrej grze w pol-
skiej lidze uda mi się wresz-

cie zrealizować to marzenie 
– mówi Laizans. 

Pierwsze starcie z naszą 
ekstraklasą miał nieudane. Tre-
ner Tomasz Kafarski wystawił 
go w podstawowym składzie 
na spotkanie przeciwko Odrze 
Wodzisław, ale Laizans nie do-
trwał do końcowego gwizdka. 
Został zmieniony przez Marcina 
Pietrowskiego w 62. minucie. 
Łotysz nie był tym faktem spe-
cjalnie zdziwiony. – Nie ma co 
ukrywać, że debiut w Lechii i 
jednocześnie polskiej lidze nie 
był dla mnie zbyt fortunny. Mia-
łem „ciężkie” nogi i ten mecz nie 
zapisze mi się dobrze w pamięci. 
Grałem po prostu słabo i jestem 
z tego powodu niezadowolo-
ny. Nie wiem dlaczego tak się 

stało. Może zadziałał syndrom 
pierwszego meczu? Ciężko mi 
jednoznacznie na to pytanie od-
powiedzieć – przyznał łotewski 
pomocnik. – Jestem jednak pew-
ien, że poradzę sobie w waszej 
ekstraklasie, a poprawę widać już 
chyba było w spotkaniu z Polonią, 
kiedy strzeliłem bramkę. Kolejny 
mecz we Wrocławiu też był uda-
ny dla drużyny, bo doczekaliśmy 
się pierwszego zwycięstwa. Teraz, 
w meczu z Legią, też chciałbym 
wraz z całym zespołem dać 
swoją grą wiele radości licznym 
gdańskim kibicom – dodał od 
razu. Po kolejnym ligowym 
spotkaniu, we Wrocławiu prze-
ciwko Śląskowi, Olegs zebrał 
wysokie noty. Nie ma się jednak 
czemu dziwić – pracował na 

boisku za dwóch i swoją do-
brą grą w środku pola przyczy-
nił się do wygranej Lechii 2:1.   
Laizans zdążył już zaaklimaty-
zować się w Gdańsku. Miasto 
mu się spodobało, szczególnie 
nadmorskie rejony. Odwiedził 
także Sopot. – Dobrze się tu czu-
ję. Klub wynajął mi mieszkanie 
na Oruni, a samotność mi nie 
doskwiera, bo do Polski przy-
jechała ze mną moja dziewczy-
na Kristina – kończy Laizans, 
który, by zagrać w Lechii, 
musiał zrobić sobie przerwę 
w studiowaniu, a wcześniej 
zaliczyć – z powodzeniem – w 
Akademii Sportu w Rydze kil-
ka zaległych egzaminów. 

grzegOrz pOłubiński

Olegsowi Laizansowi (z lewej) 
jest w Lechii raźniej 

dzięki obecności w zespole 
Sergejsa Kożansa i ivansa Lukjanovsa
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Patrząc na suche 
statystyki  
z ostatnich  
sezonów, czyli 

pierwszych po latach 
przerwy dla Lechii  
w ekstraklasie, można 
śmiało wysnuć wniosek, 
że biało-zieloni mają 
kompleks meczów  
z tzw. wielką trójką  
naszej ligi – Wisłą  
Kraków, Lechem Poznań  
i Legią Warszawa.

Jeden remis na dziesięć dotych-
czasowych meczów z tymi zespo-
łami – to wszystko, co udało się do-
tychczas gdańszczanom wywalczyć. 
Czy zła passa odmieni się już w 
najbliższy piątek, gdy przy Traugutta 
rozgości się Legia? Oby, choć gdyby 
skupić się jedynie na problemie poty-
czek z krajowymi potentatami, każdy 
kibic Lechii bez trudu go zauważy.

Wspomniany remis udało się wy-
walczyć jesienią obecnego sezonu, 
gdy w Gdańsku padł bezbramkowy 
rezultat w pojedynku z Lechem.  

Piłkarze Lechii, chcąc równać do najlepszych, muszą zacząć zdobywać punkty z tuzami ligi

Nauczyć się wygrywać z tuzami ligi

Z Legią porażka 0:2 przy Łazien-
kowskiej była najniższym wymia-
rem kary, bo Lechia rozegrała w 
stolicy swój zdecydowanie najsłab-
szy mecz w tym sezonie. Do gry w 
spotkaniu z Wisłą akurat przyczepić 
się nie można, zwłaszcza gdy ty-

czy się to jesiennego pojedynku w 
Gdańsku, przegranego 0:1. W zeszłą 
sobotę pod Wawelem nieźle było 
tylko do pewnego momentu, bo w 
świat poszedł wynik 0:3.

W poprzednim sezonie było bar-
dzo podobnie. Najbliżej sukcesu 

biało-zieloni byli chyba w potycz-
ce z Wisłą u siebie, gdzie do 77. 
min prowadzili 2:1. Skończyło się 
jednak przegraną 2:4 i zważywszy 
na ogromną przewagę krakowian w 
tamtym spotkaniu, trudno było uznać 
ten rezultat za niesprawiedliwy. Nie-

zły mecz gdańszczanie rozegrali też 
u siebie z Legią (2:3) oraz na wyjeź-
dzie z Lechem (0:1). Pozostałe trzy 
spotkania zeszłego sezonu z wielką 
trójką kończyły się rezultatem 0:3, 
co mówi samo za siebie, jeśli chodzi 
o przebieg tych potyczek.

Z czego to wynika? Czy lechi-
stom pętał nogi strach i respekt przed 
utytułowanymi rywalami, czy też 
kolejne porażki jeszcze bardziej ten 
brak wiary w sukces umacniały, a 
może zwyczajnie nie wystarczało 
umiejętności?

Po wtorkowej wygranej nad Wi-
słą w Pucharze Polski pojawiła się 
jednak iskierka nadziei, że może 
być inaczej. Lechia bezwzględnie 
wykorzystała osłabienie personalne 
krakowskiej drużyny i po dobrym 
meczu wygrała 3:1. Okazało się 
więc, że można i teraz pora przeło-
żyć to na ligę. – Cały czas powta-
rzałem zawodnikom, że kwestia tej 
niemocy w spotkaniach z ligową 
czołówką leży przede wszystkim w 
ich głowach. W Krakowie przełama-
liśmy jakąś barierę i teraz z optymi-
zmem podejdziemy do piątkowej gry 
z Legią – przyznał trener Tomasz 
Kafarski. – Ta wygrana doda nam 
dodatkowego kopa motywacyjne-
go, potrzebowaliśmy takiego meczu. 
Dużo rozmawialiśmy o tym, we wto-
rek udowodniliśmy sobie i kibicom, 
że potrafimy zwyciężać z najmoc-
niejszymi drużynami. Pora więc po-
kusić się o równie dobry wynik już 
w piątek – dodał obrońca Krzysztof 
Bąk. – Nikt na nas nie stawiał w tym 
ćwierćfinale, a dzięki zwycięstwu 
nad Wisłą pokazaliśmy, że powoli 
stajemy się klasową drużyną i każdy 
musi się z nami liczyć. Legia również 
– zakończył z optymizmem w głosie 
napastnik Tomasz Dawidowski.

(GP)

r e k l a m a

Wyniki Lechii z „wielką trójką”  
w ekstraklasie 

Sezon 2008/09
  2.11.2008  Legia  wyjazd 0:3
  9.11.2008 Lech dom 0:3
15.11.2008 Wisła wyjazd 0:3
28.11.2008 Legia  dom 2:3
15.05.2009  Lech wyjazd 0:1
23.05.2009  Wisła dom 2:4

Sezon 2009/10
13.09.2009 Wisła dom 0:1
18.09.2009 Legia  wyjazd 0:2
25.10.2009 Lech dom 0:0
20.03.2010 Wisła wyjazd 0:3
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jesiennego meczu 
Lechii z Lechem Poznań
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Dla jednych 
„Zdzichu”,  
dla innych 
„Dzidek”, a dla 

wielu gdańszczan na 
pewno legenda Lechii. 
Zdzisław Puszkarz  
niedawno obchodził  
60. urodziny.

Z Lechią związany jest od 1964 
roku, kiedy rozpoczął treningi pod 
okiem Romana Korynta. Kilka lat 
później zadebiutował w pierwszym 
zespole i od początku był wyróż-
niającą się postacią w gdańskim 
zespole. Lata 70. należały niewąt-
pliwie do niego. Dla kibiców z 
Traugutta był idolem. Znakomita 
lewa noga, efektowne strzały, zwo-
dy czy też podania sprawiły, że 
to Puszkarz był liderem zespołu.  
W sezonie 1971/72 poprowadził 
Lechię do awansu do II ligi. Kolej-
ne lata to nieustająca walka biało-
zielonych o awans do ekstraklasy. 
Kilka razy było naprawdę blisko. 
Mimo to „Dzidek” na tyle się wy-
różniał, że dostał powołanie do 
reprezentacji Polski, prowadzonej 
przez Kazimierza Górskiego. Za-
grał tylko w jednym meczu z NRD, 
ale tylko dlatego, że był wierny 
i przywiązany do gdańskiej Le-
chii. – Przyszło pismo o powołaniu 
na ten mecz z NRD w Halle. Nie 
spodziewałem się tego, bo grałem 
zaledwie w II lidze. Pojechałem na 
kadrę, w aklimatyzacji pomogli mi 
Andrzej Szarmach oraz Grzegorz 
Lato. Już przed meczem wiedzia-
łem, że zagram tylko jedną połowę. 
Więcej w kadrze już się nie pojawi-
łem, bo warunkiem było przejście 
z II do I ligi, a ja nie chciałem 
opuszczać Lechii – wspomina po 
latach Puszkarz. Mimo wielu cie-
kawych propozycji z klubów I-
ligowych, atrakcyjnych także pod 
względem finansowym, Puszkarz 
zawsze odmawiał, bo twierdził, że 
jego miejsce jest przy Traugutta. 

– Wierzyłem i mocno liczyłem, że 
pierwszą ligę zdobędę z Lechią dla 
tych kibiców, co tłumnie przycho-
dzili na nasze mecze.

To przywiązanie wynagrodzili 
mu gdańscy kibice, którzy często 
skandowali jego nazwisko nie tyl-
ko na stadionie, ale także pod… 
jego mieszkaniem przy ul. Ogarnej. 
– Moja mama na początku przestra-
szyła się, gdy pod domem zobaczyła 
200 osób, które głośno śpiewały. 
Musiałem jej wytłumaczyć, że lu-
dzie cieszą się z wygranego meczu. 
Były też takie momenty, że nie mo-
głem dojść do domu, bo przez całą 
ul. Długą zaczepiali mnie kibice 
– śmieje się po latach Puszkarz. 

Dzięki wiernym kibicom aż cztero-
krotnie wybierany był na najpopu-
larniejszego piłkarza na Wybrzeżu.  
Z Lechii odszedł dopiero wtedy, gdy 
PZPN zdyskwalifikował go za obra-
zę sędziego. Ponieważ dyskwalifi-
kacja obejmowała tylko rozgrywki 
II-ligowe, dał się namówić na przej-
ście do I-ligowego Bałtyku Gdynia. 
– Żałuję, że nie zostałem w Lechii i 
nie zdobyłem z nią Pucharu Polski. 
Ale wtedy nie mogłem grać, gdyż 
zdyskwalifikowano mnie na 9 mie-
sięcy – przypomina. 

Przez dwa sezony grał w Gdyni, 
następnie wyjechał do Niemiec, a 
potem wrócił do Gdańska. Upo-
mniała się wtedy o niego Lechia, 

Legenda Lechii chce doczekać gry drużyny w europejskich pucharach

60 lat Puszkarza
zapraszając na treningi. I w końcu 
Puszkarz doczekał się debiutu w 
ekstraklasie w biało-zielonych bar-
wach. – Cieszyłem się, że zagram 
w I lidze w ukochanej Lechii, że 
spełni się moje marzenie. W wieku 
37 lat wystąpił w Łodzi przeciwko 
Widzewowi. Pomógł jeszcze Le-
chii w utrzymaniu (strzelił bramkę 
w pamiętnych meczach barażo-
wych z Ruchem Chorzów), lecz 
w kolejnych rozgrywkach gdań-
szczanie nie uratowali się przed 
spadkiem z I ligi i był to ostatni 
ligowy sezon Zdzisława Puszkarza.  
Pierwsze uroczyste pożegnanie z 
boiskiem przygotowali mu działa-
cze Bałtyku Gdynia, które odbyło 
się w 1989 roku. Na pożegnanie 
przy Traugutta przyszło mu pocze-
kać kilkanaście lat. W maju 2002 
roku z inicjatywy kibiców na jego 
cześć wmurowano pamiątkową 
tablicę w Alei Gwiazd na koronie 
stadionu oraz zorganizowano po-
żegnalny mecz. Od kilkunastu lat 
Zdzisław Puszkarz jest drugim tre-
nerem w zespole Lechii z rocznika 
1991. Drużyna prowadzona wspól-
nie z Józefem Gładyszem przed 
dwoma laty wywalczyła srebrny 
medal mistrzostw Polski juniorów 
młodszych. 

Dziś wyczyny piłkarzy biało-
zielonych regularnie ogląda z try-
bun. – Obecny skład Lechii jest 
bardzo wyrównany i chłopcy ten 
dobry wynik osiągają walką. Może 
brakuje tu lidera, ale podoba mi się 
ta drużyna. Oby tylko wiosną piłka-
rze nie uwierzyli, że już są mistrza-
mi – przestrzega Puszkarz. Pytany 
o marzenie, szybko odpowiada: 
– Chciałbym doczekać w Gdańsku 
europejskich pucharów. 

mariusz kOrDek

 Zdzisław Puszkarz
Urodzony: 18 lutego 1950 r. w Gdańsku. Jako zawodnik 
występował na pozycjach napastnika i środkowego pomocnika. 
Kluby w karierze: Lechia Gdańsk (1964-1981), Bałtyk Gdynia 
(1982-1984), Holstein Kiel (Niemcy, 1984-1986), Lechia (1987-
1988). Debiut w Lechii: 11 maja 1968 r. w meczu z Arkonią 
Szczecin. Debiut w Lechii w ekstraklasie: 28 marca 1987 r. 
w meczu z Widzewem Łódź. Debiut w reprezentacji Polski: 28 
maja 1975 r. w meczu z NRD. Ostatni mecz ligowy w barwach 
Lechii: 11 czerwca 1988 r. w meczu z GKS Katowice. Najpopu-
larniejszy piłkarz Wybrzeża w latach: 1972, 1975, 1978, 1982.Fo
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Zdzisław Puszkarz 
w latach 70. 
był idolem 
gdańskiej publiczności

p r o m o c j a

Czwartki z Lechią 
w Orange Sport Info
W czwartkowy wieczór tra-

dycyjnie już zapraszamy kibi-
ców biało-zielonych do Orange 
Sport Info. Stacja emituje klu-
bowy dziennik Lechii, poświę-
cony bieżącym wydarzeniom 
przy Traugutta. Z aktualną te-
matyką oraz porą nadawania 
audycji można zapoznać się na 
stronie lechia.pl.

Podziel się 1% 
swojego podatku
Przełom zimy i wiosny to tra-

dycyjny czas rozliczeń z fisku-
sem. Przy tej niezbyt miłej na 
ogół czynności można jednak 
spełnić dobry uczynek. Każdy z 
nas może 1% ze swoich podat-
ków przeznaczyć na dowolnie 
wybrany cel. Lechia Gdańsk 
proponuje rozważyć pomoc 
chorej na dziecięce porażenie 
mózgowe Oliwii Sarpalius lub 
cierpiącemu na uszkodzenie 
obwodowego systemu nerwo-
wego Pawłowi Wyglądale. O 
tym, w jaki sposób to zrobić, 
piszemy na lechia.pl.

Technologie 
w służbie Lechii
Sztab szkoleniowy Lechii 

zdecydował o zakupie nowych 
fotokomórek i oprogramowa-
nia austriackiej firmy Alge-Ti-
ming, które posłuży do testów 
szybkościowych w gdańskim 
klubie. Do tej pory tego typu 
urządzenia były jedynie wy-
pożyczane przez trenerów. 
Rozwój klubu wymusił jednak 
ich zakup na stałe. Posłużą 
nie tylko pierwszemu zespo-
łowi, ale również Młodej Eks-
traklasie, rezerwom, klubom 
patronackim oraz oczywiście 
grupom młodzieżowym. To 
wymarzony sprzęt do testowa-
nia nowych zawodników oraz 
naborów młodzieży.

Rocznik 96 triumfuje
Lechiści z rocznika 1996 

zwyciężyli w silnie obsadzo-
nym turnieju w Głuchołazach. 
Biało-zieloni zapewnili końcowy 
triumf po czterech kolejnych 
zwycięstwach w stosunku 
3:0 oraz jednym remisie. 
Gdańszczanie pokonali w fazie 
grupowej Kadrę Opola (3:0) 
oraz Raków Częstochowa 
(3:0). W fazie finałowej podo-
pieczni trenera Sławomira Ma-
tuka w pokonanym polu po-
zostawili Zagłębie Sosnowiec 
(3:0) i Śląsk Wrocław (3:0). Os-
tatni mecz z Miedzią Legnica 
(0:0) nie miał już większego 
znaczenia, gdyż zwycięstwo w 
całej imprezie Lechia zapewniła 
sobie już przed tą konfrontacją.

(BS)
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