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Najważniejszy 
mecz  

dla kibiców
Już tylko godziny  

pozostały  
do rozpoczęcia  

derbów Trójmiasta. 
Str. 11

Miejsca 
biznesowe  

w cenie
Rozpoczęła się sprzedaż 
lóż biznesowych na PGE 
Arena. Zainteresowanie 

nimi jest spore.  
Str. 4

Nie zawieść 
kibiców!

Ludzie na nas liczą  
i nie możemy  

ich zawieść  – mówi  
przed derbami napastnik 

Lechii Paweł Buzała. 
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Raz, dwa, tRzy, czteRy...  MAŁO!!!

25 listopada 2009: Arka – Lechia 1:2 31 lipca 2009: Lechia – Arka 2:1

25 kwietnia 2009: Lechia – Arka 2:1 3 października 2008: Arka – Lechia 0:1
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Najbardziej  
prestiżowe  
piłkarskie 
derby  

Trójmiasta między 
Lechią i Arką swoją 
historię zapoczątkowały  
w 1964 roku. Do tej 
pory na różnych  
szczeblach odbyło się 
35 meczów ligowych  
i pucharowych.  
Były w tym gronie  
spotkania nietuzinkowe.

Ogólny bilans jest minimalnie 
korzystniejszy dla gdynian. Arka 
dotychczas wygrała trzynaście me-
czów (choć trwają spory wśród 
statystyków, czy zaliczać do bi-
lansu mecze z sezonu 1995/96, 
gdy w ekstraklasie grała „fuzyjna” 
Lechia/Olimpia, a z Arką potykała 
się trzecioligowa Lechia ujmować 
w zestawieniu; w obu spotkaniach 
triumfowali gdynianie – dop. red.), 
dwanaście zakończyło się remisa-
mi, a dziesięciokrotnie zwyciężali 
biało-zieloni.

Pierwszy, historyczny mecz, 
odbył się 2 września 1964 roku 
na stadionie we Wrzeszczu i zwy-
ciężyli gospodarze 2:1. Dziesięć 

lat później gdynianie po raz drugi 
i ostatni wygrali przy Traugutta. 
Choć przeważała Lechia, to jedyną 
bramkę zdobyli gdynianie po strza-
le Adama Mięciela.

Gdańszczanie święcili za to 
wielkie triumfy w drugoligowym 
sezonie 1983/84. Awansowali wte-
dy do ekstraklasy, a wydatnie po-
mogły im w tym dwa okazałe suk-
cesy nad lokalnym rywalem – 3:0 
u siebie i 4:1 na wyjeździe. Sześć z 
siedmiu bramek dla Lechii strzelił 
wówczas Jerzy Kruszczyński, sta-
jąc się tym samym jedną z legend 
gdańskiego klubu.

Dodatkowo miłe wspomnienia 
mają gdańscy kibice. Biało-zielo-
na fala dosłownie zalała Gdynię i 
stadion przy Ejsmonda. Fani gości 
zdobyli słynną „Górkę”, gdzie za-
wsze zasiadali najzagorzalsi kibice 
Arki, i stamtąd dopingowali swo-
ich ulubieńców.

Na kolejne mecze odwiecz-
nych rywali trzeba było czekać 
do lat 90. Znów II liga (rok 1992) 
i wygrana Lechii 3:0, a kibice z 
pewnością pamiętają błyskawicz-
ną bramkę Mirosława Girucia 
zdobytą w pierwszej akcji meczu. 
W rewanżu był bezbramkowy 

Historia derbów Trójmiasta

Podtrzymać serię zwycięstw!

remis. W następnym sezonie w 
Gdyni nastąpiła powtórka tego 
rezultatu, za to w Gdańsku od-
było się jedno z najbardziej dra-
matycznych spotkań. Lechia pro-
wadziła 1:0, następnie przegry-
wała 1:2, by w samej końcówce 
przechylić losy meczu na swoją 
korzyść, ostatecznie wygrywając 
3:2. Ale kolejne rozgrywki to 
triumf 1:0 Arki u siebie i bez-
bramkowy remis we Wrzeszczu.

Wkrótce oba zespoły poty-
kały się o trzecioligowe punkty. 
Pamiętne było zwłaszcza spot-
kanie w Gdyni, w którym grali 

m.in. Tomasz Dawidowski i Ma-
rek Zieńczuk. Lechia wygrywała 
2:1, lecz na kilka minut przed 
końcem spotkanie zostało prze-
rwane. Kibice Arki wbiegli na 
boisko, a policja, pierwszy raz 
w historii, musiała użyć broni 
gładkolufowej. Wynik spotkania 
zweryfikowano jako walkower 
na korzyść Lechii. W rewanżu 
było 0:0, a z tego wyniku bar-
dziej cieszyła się Arka, której 
ten rezultat otworzył drogę do 
gier barażowych o II ligę.

W tej klasie rozgrywek obie 
drużyny spotkały się dopiero 
w 2007 roku. W Gdańsku było 
znów 0:0, a w rewanżu Arka, 
dzięki trafieniu Grzegorza Niciń-
skiego, wygrała 1:0. Oba kluby 
znalazły się po tamtym sezonie w 
ekstraklasie.

Na najwyższym szczeblu roz-
grywek niepodzielnie panuje Le-
chia. Cztery mecze i cztery wy-
grane biało-zielonych. Najpierw 
w Gdyni 1:0 po trafieniu Pawła 
Buzały. Po tym spotkaniu na biało-
zielonych pod szatnią czekał blisko 
dwutysięczny tłum. W Gdańsku 
Lechia po dość sennym meczu 
wygrała 2:1. Identyczne rezultaty 
padały w poprzednim sezonie, tak 
przy Traugutta, jak i przy Olimpij-
skiej. Jaki rezultat dopisze historia 
w niedzielę?

(GP)

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia
Mecze ogółem 

  Mecze					Zwycięstwa			Remisy	 Porażki	 Bramki
 
Ogółem   35  10       12     13  28-29
w Gdańsku   17  6         7       4  18-14
w Gdyni   18  4         5       9  10-15
Liga Polska

Liga  
  Mecze					Zwycięstwa			Remisy	 Porażki	 Bramki
 
Ogółem   32  10       12     10  28-25
w Gdańsku   16  6         7       3  18-13
w Gdyni   16  4         5       7  10-12

Puchary
 	Mecze				Zwycięstwa	 		Remisy	 Porażki	 Bramki
 
Ogółem   3  0         0     3  0-4
w Gdańsku   1  0         0     1  0-1
w Gdyni   2  0         0     2  0-3
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28	maja	1994	roku	–	 
Lechia	przy	Traugutta	 

wygrywa	z	klubem	z	Gdyni	3:2	
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Zestaw par 9. kolejki  
(15-17 października 2010)

•	niedziela,	godz.	17.15:
Lechia Gdańsk – 
Arka Gdynia  ..... : .....

•	piątek,	godz.	20.00:	
Widzew Łódź – 
Legia Warszawa  ..... : .....

•	sobota,	godz.	14.45:	
Śląsk Wrocław – 
Polonia Warszawa  ..... : .....

•	sobota,	godz.	17.00:	
Jagiellonia Białystok – 
Polonia Bytom  ..... : .....

• sobota,	godz.	18.15:
Lech Poznań – 
Zagłębie Lubin  ..... : .....

• sobota,	godz.	19.15:
Korona Kielce – 
GKS Bełchatów  ..... : .....

• niedziela,	godz.	15.00:
Cracovia – 
Ruch Chorzów  ..... : .....

• niedziela,	godz.	17.00:
Górnik Zabrze – 
Wisła Kraków  ..... : .....

Wyniki	8.	kolejki:	
Legia – Lechia 0:3 (0:0), Arka 
– Polonia Warszawa 0:0, GKS 
Bełchatów – Lech 1:0 (0:0), 
Górnik – Jagiellonia 0:1 (0:0), 
Polonia Bytom – Widzew 2:2 
(1:1), Ruch – Korona 0:1 (0:1), 
Wisła – Śląsk 0:0, Zagłębie – 
Cracovia 0:0.

Tabela Ekstraklasy

  1. Jagiellonia Białystok  8  19  12-4
  2. Korona Kielce  8  17  12-7 
  3. GKS Bełchatów  8  16 11-7
		4.	Lechia	Gdańsk		 8		 14	 13-5	
  5. Polonia Warszawa  7  12 10-6
  6. Wisła Kraków  8  12  8-8
  7. Górnik Zabrze  8  12  8-13
  8. Widzew Łódź  8  11  12-9 
  9. Polonia Bytom  8  9 9-10 
10. Arka Gdynia  8  9 4-5
11. Legia Warszawa  8  9  6-13
12. Lech Poznań  7  8  9-7
13. Ruch Chorzów  8  8  6-7 
14. Zagłębie Lubin  8  8  6-10 
15. Śląsk Wrocław  8  5  7-14
16. Cracovia  8  4 7-15 

W	 10 . 	 ko le jce 	 (23 -24	
października)	 grają:	 Wisła 
Kraków – Lechia (sobota, godz. 
18.15), Arka – GKS Bełchatów, 
Górnik – Lech, Korona – Legia, 
Polonia Bytom – Śląsk, Polonia 
Warszawa – Cracovia, Widzew 
– Jagiellonia, Zagłębie – Ruch.
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Czy	również	w	niedzielę	
piłkarze	Lechii	dadzą	
swoim	kibicom	
powody	do	radości?	

r e k l a m a

Już tylko godziny 
dzielą nas  
od wielkiego  
piłkarskiego 

święta, jakim z pewnością 
będą derby Trójmiasta 
między Lechią Gdańsk  
i Arką Gdynia. Początek  
tego prestiżowego  
spotkania w niedzielę  
o godz. 17.15  
przy Traugutta.

W tabeli nieco wyżej plasuje się 
Lechia, zajmująca obecnie czwarte 
miejsce z 14 punktami i pięcioma 
przewagi nad dziesiątą Arką. Go-
łym okiem widać, że obie drużyny 
– mocno zmienione latem kadro-
wo – zanotowały ostatnio zwyżkę 
formy, choć niewątpliwie wysokie 
wygrane Lechii nad Górnikiem i 
Legią przysporzyły jej większego 
splendoru. Trzeba jednak pamię-
tać, że Arka jako jedyna potrafiła 
pokonać w tym sezonie aktualnego 
lidera tabeli – Jagiellonię Biały-
stok.

Gdańszczanie są ostatnio chwa-
leni za swój efektowny i skuteczny 
styl gry. Strzelili najwięcej – 13 
bramek w całej ekstraklasie. Gdy-
nianie za to zdobyli ich najmniej 
– ledwie cztery. Ale bardzo dobrze 
spisują się w poczynaniach de-
fensywnych. Pięć goli po stronie 
strat to wynik identyczny jak w 
przypadku Lechii. Lepsza pod tym 
względem w całej ekstraklasie jest 
od trójmiejskich drużyn tylko Ja-
giellonia Białystok.

Wszystkie te statystyki będzie 
można odrzucić na bok, gdy doj-

Derby Trójmiasta przy Traugutta. Czy Lechia podtrzyma serię wygranych z rywalem z Gdyni? 

Najważniejszy mecz dla kibiców

dzie do bezpośredniego starcia na 
murawie. Lechia, opromieniona 
czterema zwycięstwami z rzędu 
nad lokalnym rywalem, chce kon-
tynuować zwycięską passę. Arka 
zamierza ją wreszcie przerwać.

– Kiedy przyszedłem do Gdy-
ni, usłyszałem od kogoś, że li-
czy się tylko jeden mecz... i tutaj 
podobnie, jak w mojej ojczyźnie 
Chorwacji, trzeba wyjść do walki 
z przeciwnikiem i dać z siebie 
wszystko. W szatni tak naprawdę 

nic nie trzeba mówić. Każdy wie, 
co to będzie za spotkanie. Jedno, 
co trzeba zrobić, to wyjść i za-
grać dobry mecz, bo tego wszyscy 
chcemy – mówi lewy pomocnik 
Arki Dennis Glavina na oficjalnej 
stronie internetowej gdyńskiego 
klubu.

– Wszyscy wiemy, jakie zna-
czenie ma ten mecz dla kibiców, 
ale proszę mi uwierzyć, że ta pod-
niosła atmosfera udziela się także 
nam. To niby tylko mecz, w któ-

rym można zdobyć trzy punkty, 
jak w każdym innym, niemniej 
jednak spotkania derbowe rządzą 
się specjalnymi prawami. Przyj-
dzie mnóstwo fanów, pierwszy raz 
w tym sezonie zagramy przy kom-
plecie publiczności, choć w szatni 
mówiliśmy, że gdyby derby były 
na PGE Arenie, to pewnie i tak 
sprzedałyby się wszystkie bilety. 
To tylko wzmaga odpowiedzial-
ność za wynik wśród nas. Gramy 
oczywiście o zwycięstwo – de-
klaruje bramkarz Lechii Paweł 
Kapsa.

Nastroje w obu obozach będą 
więc bojowe, trenerzy nie będą 
się musieli martwić o motywa-
cję. Koneserzy futbolu liczą na 
dobry mecz, fani na sukces swo-
jego zespołu. Emocji z pewnoś-
cią nie zabraknie, a organizato-
rzy proszą kibiców o wcześniej-
sze przybycie na stadion. Bramy 
obiektu przy Traugutta zostaną 
otwarte już o 14.45, czyli na 
dwie i pół godziny przed pierw-
szym gwizdkiem.

(GP)



www.lechia.pl�

r e k l a m a

Wygraliśmy  
z Arką cztery 
ostatnie 
mecze,  

ale każdy był inny i tak 
samo będzie w niedzielę. 
Do każdego spotkania 
trzeba jednak podchodzić 
z myślą, że się je wygra. 
I tak musimy zrobić przed 
derbami – mówi napastnik 
Lechii Paweł Buzała.

Dobre masz wspomnienia ze 
spotkań przeciwko arce?

– Nie najgorsze. W II lidze 
najlepiej nie było. Wchodziłem 
z ławki, a zdołaliśmy z lokalnym 
rywalem jedynie zremisować u 
siebie, bo na wyjeździe przegra-
liśmy. W ekstraklasie jednak za 
każdym razem to my byliśmy 
górą. Dla mnie były to rzecz jasna 
udane mecze. Strzeliłem w nich 
dwie bramki i dołożyłem asystę. 
W każdym z tych spotkań byliśmy 
od Arki lepsi, choć może pierwsze 
ekstraklasowe derby były dla nas 
dość trudne.

czasy się jednak zmieniają, 
drużyny także. jak porównałbyś 
dzisiejszą siłę Lechii i arki?

Rozmowa z Pawłem Buzałą, napastnikiem Lechii Gdańsk 

Nie zawiedziemy kibiców!

– My na pewno gramy lepiej, 
o czym świadczą ostatnie wyniki. 
Przerwa na reprezentację nie wy-
biła nas z rytmu. Trenowaliśmy 
ciężej, ale to tylko powinno wyjść 
nam na dobre. Ostatnio, gdy na-
stąpiła pauza w rozgrywkach ligo-
wych, odnaleźliśmy się i pokona-
liśmy u siebie wrocławski Śląsk. A 
co do Arki... Trudno mi coś więcej 
powiedzieć. Wygrali z Jagiellonią, 

postawili się Lechowi. Z drugiej 
strony ulegli Cracovii. Można więc 
powiedzieć, że grają w kratkę.

czuje się w powietrzu, że to 
mecz inny niż wszystkie?

– Na pewno, szczególnie przed 
kibicami odpowiedzialność jest 
większa. Wygraliśmy z Arką cztery 
ostatnie mecze i wszyscy chcą teraz 
piątego zwycięstwa. Do dobrego 

łatwo jest się przyzwyczaić, jeśli 
byśmy nie osiągnęli korzystnego 
wyniku, nie byłoby pewnie cieka-
wie. Jednak takiej myśli do siebie 
nie dopuszczam. Uważam, że pił-
karsko jesteśmy lepszą drużyną. 
A derbowa atmosfera z pewnością 
zacznie się coraz bardziej udzielać 
i nam, im bliżej będzie rozpoczęcia 
tego spotkania. Bo to rzeczywiście 
mecz inny niż wszystkie.

podLegający większej kon-
centracji?

– Przed każdym spotkaniem my, 
piłkarze, musimy odczuwać dresz-
czyk emocji. Jeżeli go nie ma i za-
wodnik się meczem nie przejmuje, to 
coś jest nie tak. To znaczy, że piłka 
go nie cieszy. We mnie są te emocje, 
a przed takim spotkaniem jak z Arką 
z pewnością będzie ich więcej. Dwa-
naście tysięcy ludzi na trybunach, 
brak biletów od kilku dni w kasach 
– to wszystko oznacza, że ktoś na nas 
liczy. I nie można tych ludzi zawieść.

to znaczy, że ciążyć na was 
będzie większa presja?

– Staliśmy się dobrą drużyną, nie 
wygrywamy swoich meczów przy-
padkowo. Każdy z nas chciał, by 
zaczęto o nas więcej mówić, pisać, 
doceniać i trzeba teraz z tym żyć.

pamiętasz jeszcze taki pLakat 
„buzała na prezydenta”, wydany 
na twoją cześć przez kibiców po 
tym, jak strzeLiłeś arce jedyne-
go w meczu goLa w pierwszych 
ekstrakLasowych derbach?

– Mam go jeszcze w domu, ale 
do historii nie wracam. Może uda się 
strzelić znów gola i nastąpi wzno-
wienie wydania? Ale w zbliżających 
się wyborach samorządowych kan-
dydować nie zamierzam (śmiech).

rozmawiał 
grzegorz połubiński

Fo
t. 

fig
ur

sk
i.c

om
.p

l

Paweł	Buzała	jest	w	wysokiej	formie.	
Czy	potwierdzi	to	również	poczas	

derbowego	meczu	z	klubem	z	Gdyni?

TU KUPISZ BILETY I OFICJALNE 
PAMIĄTKI LECHII GDAŃSK

SKLEP LECHII GDAŃSK
Galeria Bałtycka (poziom +1) –  
al. Grunwaldzka 141, 80-246 Gdańsk
Godziny	otwarcia: 
poniedziałek-sobota    9.00-21.00
niedziela   10.00-20.00

SKLEP ADIDAS
Centrum Handlowe Madison –  
ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk
Godziny	otwarcia: 
poniedziałek-sobota    9.00-21.00
niedziela   10.00-20.00

CENTRUM CYFRA +
ul. Kartuska 149/20, 80-138 Gdańsk
Godziny	otwarcia:	
poniedziałek-piątek  10.00-18.00
sobota   10.00-14.00

CENTRUM CYFRA +
ul. Okulickiego 2A/11, 80-041 
Gdańsk-Orunia
Godziny	otwarcia:	
poniedziałek-piątek  10.00-18.00
sobota   10.00-14.00

JR SPORT
Galeria Wierzyca – ul. Kanałowa 1, 
83-200 Starogard Gdański
Godziny	otwarcia:  
poniedziałek-piątek  10.00-20.00
sobota   10.00-16.00

SKLEP	ADIDAS
ul. Sienkiewicza 15, 82-200 Malbork
Godziny	otwarcia:  
poniedziałek-piątek  10.00-18.00
sobota   10.00-14.00
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Pod poprzeczkę

Lechia potykała się z Arką już ponad 
30 razy, ale chyba jeszcze nigdy w his-
torii nie była przed derbami tak zdecy-
dowanym faworytem. I dlatego, z psy-
chologicznego punktu widzenia, będą 
to dla jej piłkarzy derby... najtrudnie-
jsze. Naprawdę ciężko zachować trzeźwy 
umysł, kiedy wszyscy dookoła podkreślają, 
że remis w tym meczu będzie ogromną 
niespodzianką, a zwycięstwo Arki to 
już w ogóle byłaby jakaś megasensacja. 
Właściwie jedyną zagadką pozostają ro-
zmiary zwycięstwa, realiści wspominają 
o wyniku 2:0 lub 3:0, optymiści są pewni, 
że Lechia odniesie swoje najwyższe der-
bowe zwycięstwo w historii (czyli różnicą 
minimum czterech bramek). 

W sumie nie ma się czemu 
dziwić, skoro Lechia gra w tej chwili 
najładniejszą piłkę w lidze, tylko w ostat-
nich dwóch meczach strzeliła dwa razy 
więcej goli niż Arka od początku sezonu, 
a większość z nich padło po akcjach, 
jakich nie powstydziliby się piłkarze Bar-
celony czy Arsenalu. Oczywiście sporo w 
tym wszystkim przesady, jednak kiedy 
w naszej siermiężnej lidze pojawia się 
zespół odbiegający choć trochę od szar-
oburej normy, ciężko powstrzymać się 
od wymyślnych metafor i efektownych 
porównań (po meczu z Legią sam dałem 
się ponieść tej fali optymizmu).

Jednak niedocenienie Arki byłoby 
wielkim błędem. Nie jest to może zespół, 
który gra porywającą piłkę (powiedzmy 
sobie szczerze: oglądanie jej meczów to 
dla neutralnego obserwatora męczarnia), 
jednak przynajmniej w jednym elemen-
cie dorównuje Lechii, a może nawet 
ją przewyższa. To gra obronna całego 
zespołu. Trener Dariusz Pasieka, zdając 
sobie sprawę z ofensywnych ograniczeń 
swojego zespołu (najmniej goli w całej 
lidze, ani jednego na wyjeździe) oparł 
całą taktykę na maksymalnym zabez-
pieczeniu dostępu do własnej bramki. 
Tak lubiana przez piłkarzy maksyma „na 
zero z tyłu” akurat dla drużyny z Gdyni 
ma fundamentalne znaczenie. I właśnie 
z takim nastawieniem przyjedzie ona 
do Gdańska. A wiadomo, że atak pozy-
cyjny to nie jest ulubiona bajka polskich 
zespołów, Lechii także. Biało-zieloni grają 
skutecznie i efektownie, kiedy przeciwnik 
też myśli o grze do przodu. Kiedy jego 
celem jest tylko obrona, podopiecznym 
Tomasza Kafarskiego idzie bardzo ciężko 
(wystarczy przypomnieć mecze z Ruchem 
Chorzów, Polonią Bytom czy Cracovią). 

Dlatego dla piłkarzy Lechii 
najważniejsza w meczu z Arką będzie 
cierpliwość, konsekwencja i chłodna 
głowa. A przede wszystkim pokora, 
bo – wbrew temu, co napisałem w 
pierwszym zdaniu – w derbach fawo-
ryta nie ma nigdy. 

tomasz osowski,  
gazeta wyborcza trójmiasto

Najtrudniejsze 
derby

r e k l a m a

Marek Zieńczuk 
zakończył już 
rehabilitację 
kontuzjo-

wanego kolana i jest 
gotowy do gry. Być może 
powrót wychowanka 
biało-zielonych na ligowe  
boiska nastąpi już  
w najbliższym spotkaniu 
derbowym  
z Arką Gdynia.

Zieńczuk w kwietniu, gdy grał 
jeszcze w Skodzie Xanthi, zerwał 
więzadła krzyżowe w kolanie. Z tego 
między innymi powodu rozstał się 
z greckim klubem i podpisał roczny 
kontrakt z Lechią w ostatnim dniu 
okienka transferowego. Od tego mo-
mentu ciężko pracował nad docho-
dzeniem do formy pod okiem Rober-
ta Dominiaka i Marka Szutowicza.

– Przez ostatnie tygodnie treno-
wałem naprawdę ciężko, wylałem 
mnóstwo potu, często zostawałem 
do wieczora, ale tego wymagała sy-
tuacja. Jestem już do dyspozycji tre-
nera, a to także najlepszy dowód na 
to, że w Lechii pracują kompetentni 
ludzie, którzy potrafią doprowadzić 
zawodników do pełnej sprawności 
w stosunkowo krótkim czasie, że 
wspomnę tylko wcześniejszy przy-
kład Tomka Dawidowskiego. Dzię-
kuję im tą drogą – mówi Zieńczuk.

Pomocnik biało-zielonych roz-
począł już zajęcia z drużyną na 100 
procent. Co ciekawe, w pierwszej 
wewnętrznej grze, w której wziął 
udział, ustawił się w środku pola, 
by mieć jak najwięcej kontaktów z 
piłką. – Wrażenia zostały pozytywne. 
Gry i techniki się przecież nie za-
pomina. To jak z jazdą na rowerze. 
Brakuje mi jednak ogrania i dynami-
ki meczowej – mówi „Zieniu”.

Piłkarz nie może się doczekać 
powrotu do gry w meczu ligowym 
i chciałby znaleźć się już w meczo-
wej kadrze na spotkanie derbowe. 
– Znam jego smak jeszcze z III ligi. 
Grałem w Lechii w pamiętnym me-
czu przy Ejsmonda. Wygraliśmy 
2:1, ale później zweryfikowano wy-

nik na walkower dla nas. Wszystko 
przez zamieszki na trybunach, po-
licja pierwszy raz w Polsce uży-
ła wtedy broni gładkolufowej. W 
rewanżu w Gdańsku było 0:0 i ten 
wynik pozbawił nas szans na awans 
– wspomina Zieńczuk. – Teraz jest 
jednak ekstraklasa i zupełne inne 
realia. Marzy mi się występ w tym 
meczu, ciągnie mnie na boisko, ale 
wiadomo, że o wszystkim zadecy-
dują trenerzy. Poza tym obecnie w 
Lechii naprawdę trudno jest wy-
walczyć sobie miejsce. Mamy po 
prostu dobrą drużynę, zdolną do 
gry o wysokie cele. Nawet wyższe 
niż zakładane przed sezonem szóste 
miejsce – kończy „Zieniu”.

(GP)

Szykuje się wielki powrót na boisko

„Zieniu” w gotowości 
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Marek	Zieńczuk	ostatnie	tygodnie	
spędził	w	siłowni.	Być	może	
już	podczas	meczu	z	Arką	

zadebiutuje	w	zespole	Lechii

W pucharze czeka ŁKS
Obecny podczas ceremonii los-

owania par 1/8 finału Pucharu Polski 
obrońca Lechii i narodowej reprezen-
tacji Hubert Wołąkiewicz przyniósł 
szczęście biało-zielonym. Za rywala 
wymarzył sobie ŁKS Łódź.

Występująca w roli „sierotki” 
pogodynka TVN Agnieszka Cegiel-
ska spełniła jego życzenie, kojarząc 
w drodze losowania właśnie drużyny 
z Gdańska i Łodzi. Spotkanie zosta-
nie rozegrane 26 października o 
godz. 19 na stadionie ŁKS.

Pary 1/8 finału Pucharu Polski: 
ŁKS Łódź – Lechia Gdańsk, Craco-
via – Lech Poznań, Wisła Kraków – 
Widzew Łódź, Korona Kielce – Jagiel-
lonia Białystok, Podbeskidzie Bielsko-
Biała – GKS Bełchatów, Śląsk Wrocław 
– Legia Warszawa, KSZO Ostrowiec 
– Polonia Warszawa, OKS 1945 Olsz-
tyn – Ruch Chorzów.  (GP) 

Bilety na Koronę
Mimo że kolejny mecz u siebie 

piłkarze Lechii rozegrają w sobotę 30 
października o godz. 16.15, a ich ry-
walem będzie aktualny wicelider tabe-
li – Korona Kielce, trwa już sprzedaż 
biletów na to spotkanie. Wejściówki 
do nabycia w cenach: 10 zł – Sektor 
Ulgowy, 20 zł – Zegar, 30 zł – Prosta, 
40 zł – Skrajna, 50 zł – Centralna. Ko-
bietom i dzieciom do 14 lat przysłu-
guje 20% zniżki na każdy z sektorów. 
Bilety rodzinne do Sektora Ulgowe-
go są w następujących cenach: 20 zł  
(1 dorosły + 1 lub 2 dzieci do 14 lat), 
30 zł (2 dorosłych + 1 do 3 dzieci do 
14 lat). Wejściówki do nabycia przez 
stronę www.lechia.kupbilety.pl oraz 
w stałych punktach sprzedaży (pełny 
wykaz punktów na str. 4).  
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A rka  G d y n i a  S S A
Rok założenia: 1929 r.
Barwy: żółto-niebieskie
Adres: 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5
Prezes: Jan Justka
Trener: Dariusz Pasieka
II trener: Grzegorz Witt
Trener bramkarzy: Jarosław Krupski
Kierownik drużyny: Paweł Bednarczyk

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

Bramkarze: 
  1  Andrzej BLEDZEWSKI 2.07.1977  186/78 Birkirkara FC
33 Norbert WITKOWSKI  5.08.1981  190/80  Drwęca Nowe Miasto Lub.
39 Hieronim ZOCH  30.09.1990 183/79  Wisła Tczew

Obrońcy:
29 Robert BEDNAREK  23.02.1979 180/80  Korona Kielce 
22 Marciano BRUMA  7.03.1984  183/69  Willem II Tilburg 
 Marcin KALKOWSKI  6.11.1989  186/85  GKS Bełchatów 
20 Emil NOLL  21.11.1978  194/84  FC Vaduz 
  8 Michał PŁOTKA  11.06.1988  181/76  Motor Lublin 
13 Piotr ROBAKOWSKI  1.05.1990  183/77  wychowanek
  2 Ante ROŽIĆ  8.03.1986  190/82  CS Sedan-Ardennes 
23 Maciej SZMATIUK   9.05.1980  190/83  Podbeskidzie Bielsko-Biała 
37 Wojciech WILCZYŃSKI 18.03.1990  175/74  Gryf 95 Słupsk 

Pomocnicy:
19 Miroslav BOŽOK  19.10.1984  176/69  MFK Ružomberok 
10 Marcin BUDZIŃSKI   6.07.1990  184/80  Mamry Giżycko 
25 Filip BURKHARDT  23.03.1987  174/69  Warta Poznań 
31 Paweł CZOSKA  31.08.1990  181/71  Gryf Wejherowo 
36 Denis GLAVINA   3.03.1986  185/77  Worskła Połtawa 
32 Adrian SULIMA  20.06.1990  170/66  wychowanek
  7 Paweł ZAWISTOWSKI  4.06.1984  183/80  Jagiellonia Białystok 

Napastnicy:
18 Giovanni Vemba DUARTE 21.01.1991  177/70  FC Twente 
27 Mirko IVANOVSKI  31.10.1989  180/76  SK Slavia Praga 
11 Tadas LABUKAS  10.01.1984  182/78  Inter Baku  
21 Joseph MAWAYE  14.05.1986  184/81  Kasýmpaţa SK 
26 Rafał SIEMASZKO  11.09.1986  170/68  Orkan Rumia  

W	górnym	rzędzie	od	lewej:	Paweł Czoska, Denis Glavina, Robert Bednarek, Paweł Zawistowski, Piotr Robakowski, Maciej Szmatiuk, Emil Noll, Ante Rozic, Marcin Kalkowski, Tadas 
Labukas, Marcin Budziński. W	środkowym	rzędzie	od	lewej:	Jarosław Krupski (trener bramkarzy), Grzegorz Witt (II trener), Joseph Mawaye, Michał Szromnik, Andrzej Bledzewski, Norbert 
Witkowski, Hieronim Zoch, Michał Płotka, Wojciech Ignatiuk (trener przygotowania motorycznego), Marek Gaduła (fizjoterapeuta). W	dolnym	rzędzie	od	lewej:	Paweł Bednarczyk (kierownik 
drużyny), Adrian Sulima, Rafał Siemaszko, Wojciech Wilczyński, Dariusz Pasieka (I trener), Miroslav Bozok, Filip Burkhardt, Marciano Bruma, Marek Latos (specjalista odnowy biologicznej).

Fo
t. 

A
rk

a 
G

dy
ni

a

r e k l a m a

Fo
t. 

fig
ur

sk
i.c

om
.p

l

Mam nadzieję,  
że w niedzielę 
oba zespoły 
stworzą  

bardzo dobre widowisko  
i te derby na długo 
zostaną zapamiętane 
przez kibiców – mówi 
przed niedzielnym  
spotkaniem  
szkoleniowiec Arki. 

dLa obu drużyn to chyba naj-
ważniejszy mecz jesieni. czuć 
już w powietrzu ciśnienie przed 
derbami?

– Patrząc na cały obecny ty-
dzień, na to, co się dzieje w 
mediach i wśród kibiców obu 
drużyn, widać, że jest inna at-
mosfera niż do tej pory, ale na 
razie nie wariujemy. Oczywi-
ście u ludzi adrenalina się pod-
wyższa. Mam świadomość, że 
w Trójmieście to spotkanie ma 
niesamowite znaczenie. Wiem, 
że na mnie i na zespole ciąży 
ogromny ciężar i obowiązek za-
prezentowania się w niedzielę 
z jak najlepszej strony. I temu 
będziemy chcieli podołać.  

cztery ostatnie konfronta-
cje obu zespołów w ekstrakLa-
sie zakończyły się zwycięstwa-
mi Lechii. pewnie w gdyni jest 
ogromne ciśnienie, by tę serię 
przerwać?

– Zdajemy sobie sprawę, że 
pora odwrócić złą kartę. Historii 
nie zmienimy, możemy natomiast 
wyciągnąć odpowiednie wnioski 
z wszystkich dotychczasowych 
spotkań. 

Rozmowa z  Dariuszem Pasieką, trenerem Arki Gdynia

Zagrać ładnie dla oka

Lechia jest faworytem tego me-
czu, gra u siebie, jest na bardzo 
wysokiej fali, a my chcemy w każ-
dym spotkaniu szukać punktów i 
bramek. Rywal gra dobrą i efek-
towną piłkę, ale będziemy chcieli 
się mu przeciwstawić. 

atutem Lechii będą kibice i 
własne boisko. a jakie atuty w 
tym meczu będą po stronie pań-
skich piłkarzy?

– Chcemy grać swoje. Z oczy-
wistych względów nie zdradzę 
naszych atutów przed niedziel-
nym meczem, zostawiam anali-
zę naszej gry trenerowi Kafar-
skiemu. Będziemy jednak chcieli 
przeciwnika zaskoczyć. Patrząc 
jednak szerzej, idziemy mały-
mi krokami do przodu. Mamy 
najmłodszy zespół w lidze. Ten 
proces budowy, który u nas się 
obecnie dzieje, pokazuje, że stać 
nas na więcej. Musimy to jednak 
poprzeć ciężką pracą i egzekwo-
waniem u zawodników. 

pański zespół traci w tym 
sezonie bardzo mało bramek. to 

oznacza, że w gdańsku będzie 
murowanie własnej bramki?

– Zapewniam, że nie będzie-
my wyłącznie murować dostępu 
do naszej bramki. Chcemy zagrać 
agresywnie, ale też ładnie dla oka. 
Oczywiście chcemy w Gdańsku 
osiągnąć jak najlepszy wynik. Z 
każdej zdobyczy punktowej bę-
dziemy zadowoleni. 

jaki wynik obstawia pan w 
niedzieLę?

– Nie chcę się bawić w ob-
stawianie, bo do tej pory, jak coś 
typowałem, to nigdy moje prze-
widywania się nie sprawdzały 
(śmiech). Mam jednak nadzieję, 
że w niedzielę oba zespoły stwo-
rzą bardzo dobre widowisko i te 
derby na długo zostaną zapamięta-
ne przez kibiców. 

 
rozmawiał 

paweł mazurek
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• 10% – Big Johny.  
Bar Gastronomiczny, Gdańsk, 
ul. Wały Jagiellońskie 5, 
czynne 24h – Rabat  
na konsumpcję w lokalu.  
U nas wszystko jest BIG!

• 20% – City Plus Neptun 
Taxi, tel. 196 86 – Rabat  
na przejazdy

• 5%  – Księgarnie „Muza”  
w Gdańsku – Księgarnia Muza,  
ul. Garncarska 33, Muza  
Madison – Galeria Handlowa,  
ul. Rajska 10, Księgarnia  
Naukowo-Techniczna Muza,  
ul. Podbielańska 18 (wejście  
od ulicy Korzennej), Księgarnia 
Muza, ul. Długie Ogrody 11

5% rabatu za okazaniem 
karnetu (oprócz wydawnictw 
szkolnych)

• 10% – Geodezja. Biuro 
Geodezyjne, Gdańsk, ul. Struga 
16 p. 8, tel. 58 302 51 22 –  
Rabat na usługi geodezyjne

• 5% – PCO. Handel opałem 
– Gdańsk, ul. Kartuska 328 – 
 Rabat na wszystkie produkty

• 10%	– Sklep Adidas w CH 
Madison, Gdańsk, ul. Rajska 
10 – Rabat na odzież

• 10%	– Sklep Adidas, Mal-
bork, ul. Sienkiewicza 15 – Ra-
bat na odzież

• 5%	 – Carusek. Szkolenie 
kierowców, Gdańsk, ul. Wita 
Stwosza 73, tel. 58 552 16 40 
– Rabat na kurs kat. A lub B

• 10% – Markiza. Cukiernia, 
Gdańsk, ul. Wilków Morskich 
12, tel. 58 343 13 65 – Rabat 
na wyroby cukiernicze

• 10-15% – ALG. Grawerowa-
nie, stemple, poligrafia, Gdańsk, 
ul. Klonowa 1 lok. 27, tel. 58 341 
89 69 – rabat: 10% na usługi  
poligraficzne, 15% na pozostałe 
usługi

• 10%	– Auto-Gum.  
Wulkanizacja Jarosław 
Kukliński,  Gdańsk,  
ul. Hynka 101, tel. 58 556 66 37 –  
Rabat na produkty i usługi  
(nie objęte promocją)

• 10%	– Auto-Gum.  
Wulkanizacja Jarosław Kukliński, 
Gdańsk, ul. Gdańska 21E,  
tel. 58 556 37 46 –  
Rabat na produkty i usługi  
(nie objęte promocją)

• 5-10% – Cartridge World, 
Gdańsk, ul. Pańska 7/8,  
tel. 58 322 06 77 – Rabat:  
10% na regenerację kartridży, 
5% na kartridże zamienne  
i oryginalne

• 10% – Mat-Ra, Gdańsk,  
ul. Żaglowa 2, tel. 58 342 15 72 
– Rabat na układy wydechowe

• 5%	 – MC-PLUS. Hurtow-
nia opon, Gdańsk, ul. Struga 
16, tel. 58 320 71 30 – Rabat 
na produkty i usługi

• 20% – Auto-Transport. 
Przeprowadzki, transport, Gdańsk, 

Punkty Partnerskie Lechii Gdańsk
ul. Dywizjonu 303 13B/20, 58 346 
61 87 – Rabat na usługi 

• 10%	 – POŁUDNIE Cen-
trum Sportu  – Fitness & Bowl-
ing, Gdańsk, ul. Kurierów A.K. 
15, tel. 58 322 83 50 – Ra-
bat na bowling od pon.-czw. do 
godz. 20.00

• Telepizza, Gdańsk, ul. 
Krzemowa 2, 58 305 49 49 – 
Do każdego zamówienia Coca-
Cola za 1 grosz

• 10% – Pizzeria Da Grasso, 
Gdańsk, ul. Piastowska 99, 
tel. 58 558 42 45 – Rabat na 
konsumpcję w lokalu

Akcja Promocja –  
Punkty Partnerskie Lechii Gdańsk. 

Rabat za okazaniem ważnego 
karnetu na mecze Lechii. 

Aktualny wykaz wszystkich  
Punktów Partnerskich wraz  

z udzielonymi rabatami na stronie 
internetowej www.rabat.lechia.pl 

Chcesz	zostać	 
Punktem	Partnerskim?	 

 
Skontaktuj	się	z	nami:	

 
tel.	58	345	21	87,

  
e-mail:	akcja@lechia.pl

lechia.pl  lechia.pl  lechia.pl  lechia.pl  lechia.pl  lechia.pl
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Sprzedaż lóż  
na PGE Arena  
rozpoczęta!  
Do wynajęcia  

będzie 36 skyboxów 
oraz 1380 miejsc  
biznesowych. Ceny są 
bardzo zróżnicowane, 
ale zainteresowanie 
oglądaniem meczów 
Lechii w komfortowych 
warunkach  
na nowoczesnym  
obiekcie rośnie  
z dnia na dzień.

– Rozpoczęliśmy tym samym 
pierwszy etap komercjalizacji sta-
dionu – mówi prezes spółki Lechia-
Operator Błażej Jenek. – Zakup bę-
dzie się wiązał z udziałem w grupie 
Prestiż Klub Lechia Gdańsk. Później 
przyjdzie czas na kolejne etapy ko-
mercjalizacji, takie jak gastronomia, 
obsługa kelnerska oraz pomieszcze-
nia na handel i usługi.

Na obiekcie umiejscowionych 
będzie 40 lóż. Cztery z nich zostały 
już zarezerwowane przez sponsora 
tytularnego – firmę PGE, miasto 
Gdańsk, spółkę BIEG 2012 oraz 
klub. Resztę można wynająć. Mi-
nimalnie na jeden, maksymalnie 
na trzy sezony. Ceny są zróżnico-
wane. Zależą od formy płatności, 
a ci, którzy zaproponują najlepsze 
warunki, mogą liczyć na atrakcyjne 
rabaty. Niemniej wartość lóż waha 
się od 172 do 432 tys. zł za sezon 
użytkowania. Osiem lóż jest więk-

szych, o powierzchni 60 metrów 
kwadratowych na 20 osób. Pozo-
stałe są dwa razy mniejsze. Koszt 
miejsca biznesowego – w zależno-
ści od kategorii – wahać się będzie 
od 4,4 do 7,4 tys. zł za sezon. W 
tej cenie użytkownicy będą mieli 
zagwarantowanych 20 imprez, w 
tym 15 meczów ligowych gdań-
skiej Lechii.

Do ich dyspozycji będą ponad-
to parking, specjalnie dedykowane 
usługi gastronomiczne, możliwość 
brandingu lóż czy też pakiet re-
klamowy na stadionie i nośnikach 
klubowych.

– W pierwszej kolejności oferta 
zostanie skierowana do akcjonariu-
szy, sponsorów i partnerów Lechii. 
Później zechcemy zachęcić byłych 
sponsorów gdańskiego klubu, bo 
trzeba docenić tych, którzy pomogli 

w odbudowie Lechii, oraz te osoby, 
które zgłosiły swoje zainteresowa-
nie firmie BIEG 2012 jeszcze na 
etapie budowy stadionu. Na końcu 
dystrybucja będzie już otwarta dla 
wszystkich chętnych. Zainteresowa-
nie już jest naprawdę duże – zdradza 
Tomasz Cieślik z firmy Sportfive, 
partnera marketingowego Lechii. 
– Nie wiem, ile Lechia zarobi na 
sprzedaży lóż i miejsc biznesowych, 
niemniej jednak na całym świecie 
są to niebagatelne przychody. We 
Frankfurcie na przykład 5 procent 
stadionu zajmują miejsca dla bizne-
su. Przychód z ich sprzedaży dał 65 
procent rocznego budżetu klubu z 
tytułu kart wstępu – dodaje.

To właśnie Sportfive zajmie się 
bezpośrednią sprzedażą lóż oraz 
miejsc biznesowych. Korzystać 
będzie ze swoich wieloletnich do-

świadczeń, choć głównie skorzy-
sta ze wzorów sprawdzonych w 
Hamburgu. Proponowane pakiety 
będą jednak dostosowane do spe-
cyfiki gdańskiego stadionu i klubu. 
Z tego powodu Sportfive otwiera 
swoje przedstawicielstwo w Gdań-
sku. – Pracą w Gdańsku z naszego 
ramienia zajmą się dwie specjalnie 
dedykowane Lechii osoby – mówi 
Cieślik. – Stanie się to po zakończe-
niu ich szkolenia w niemieckich od-
działach firmy. W pierwszym okresie 
personel wspomagany będzie przez 
niemieckiego specjalistę od sprze-
daży pakietów biznesowych oraz 
warszawski oddział Sportfive. Po-
czątkowo biuro funkcjonować będzie 
w siedzibie Lechii Gdańsk SA, a do-
celowo w budynku głównej trybuny 
PGE Arena – dodaje Cieślik.

(GP)

Komercjalizacja stadionu w Letnicy

Miejsca biznesowe w cenie
Cztery mecze  
na PGE Arena  
w czasie EURO 2012

Mamy 
ćwierćfinał

Wielkie emocje piłkarskie na 
najwyższym poziomie, związane z 
EURO 2012, już niebawem. Wiado-
mo, że na gdańskim stadionie PGE 
Arena odbędą się cztery spotkania. 
Kibice obejrzą trzy mecze grupy C 
oraz ćwierćfinał. Gdańsk i stadion 
od samego początku był przygoto-
wywany do organizacji meczu 1/4 
finału. Właśnie po to obiekt był tak 
projektowany, a następnie budo-
wany, aby spełnić surowe wymogi 
tego szczebla rozgrywek.

Warto dodać, że niepoślednią 
rolę w organizacji meczów EURO 
2012 odegra klub z ulicy Traugutta. 
– Lechia Operator, która została 
wybrana na zarządcę obiektu, bę-
dzie na zlecenie UEFA organizować 
mecze w ramach imprezy mistrzow-
skiej. Pierwsze kontakty z europejską 
federacją zostały już nawiązane, a 
cały 2011 rok upłynie nam na war-
sztatach, wizytacjach i dogrywaniu 
procedur – mówi rzecznik prasowy 
Lechii Błażej Słowikowski.

Znane są już dokładne daty i 
godziny meczów w ramach grupy 
C, a także dzień i pora rozpoczęcia 
ćwierćfinału, w którym zwycięzca 
grupy B zmierzy się z drugą drużyną 
grupy A.

10 czerwca 2012: C1 – C2 
(Gdańsk, 18.00)

14 czerwca 2012: C1 – C3 
(Gdańsk, 20.45)

18 czerwca 2012: C4 – C1 
(Gdańsk, 20.45)

22 czerwca 2012: zwycięzca 
grupy B – druga drużyna grupy A 
(Gdańsk, 20.45).
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Już	teraz	przedstawiciele	
gdańskiego	biznesu	mogą	wynająć	loże	
na	nowym	stadionie	w	Letnicy

Lechia nie zapomina  
o swoich najmłodszych 
fanach. Tym razem liczna 

delegacja klubu udała się na 
spotkanie z uczniami szkoły 
podstawowej i gimnazjum  
w Leźnie. Z młodzieżą 
porozmawiali trener Tomasz 
Kafarski, a także zawodnicy 
– Łukasz Surma, Paweł  
Buzała i Krzysztof Bąk.

Kwartet biało-zielonych z pew-
nością nie spodziewał się tak cie-
płego przyjęcia, bo organizacja ca-
łego przedsięwzięcia przeszła ich 
najśmielsze oczekiwania. Goście 
zostali zaskoczeni nie tylko iloś-
cią i poziomem zadawanych pytań, 
ale przede wszystkim przygotowa-
nym przez dzieci programem ar-
tystycznym. Odtworzono film na 
temat klubu, śpiewano piosenki o 
drużynie biało-zielonych, a także 
przedstawiono składający się z kilku 
punktów występ taneczny. Podczas 

spotkania przeprowadzono również 
konkurs żonglerki, w którym w rolę 
sędziego wcielił się Paweł Buzała. 
Trener Kafarski wręczył natomiast 
nagrody w konkursie plastycznym, 
którego tematyka dotyczyła oczy-
wiście Lechii Gdańsk. Biało-zielona 
delegacja odwdzięczyła się uczniom 
licznymi prezentami. Cierpliwie po-
zowano też do zdjęć i rozdawano 
ogromną liczbę autografów.

– Serce rośnie kiedy patrzy się 
na młodych ludzi tak zakochanych w 
Lechii – powiedział obecny na spot-
kaniu rzecznik klubu Błażej Słowi-

kowski. – Widać, że przygotowywali 
się do spotkania bardzo długo, ale 
przyniosło to wspaniały efekt. Tre-
ner i piłkarze obiecali w zamian, że 
sami również wyleją wiadra potu, 
aby nie zawieść oczekiwań w nad-
chodzących spotkaniach ligowych 
– dodał Słowikowski.

Kolejne spotkania w szkołach 
na terenie województwa pomor-
skiego już niebawem. Jeśli chcecie 
zaprosić biało-zielonych do swojej 
placówki, prosimy o kontakt mai-
lowy b.slowikowski@lechia.pl.

(GP)

Lechiści w szkole
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