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Snajper 
z dynamitem 

w nodze
Aliaksandr Sazankou 

chce z Lechią 
stanąć na podium  
mistrzostw Polski. 
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Lechia rządzi 
w Trójmieście!

Piąte derby Trójmiasta 
w ekstraklasie i piąta 

wygrana gdańszczan. 
Sukces biało-zielonych 
obejrzał komplet ludzi! 
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Awans  
po mękach

Piłkarze Lechii dopiero 
po serii rzutów karnych  
zwyciężyli ŁKS Łódź 3:1 

 i awansowali do  
półfinału Pucharu Polski. 
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Strącić Koronę 
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W sobotę Lechia 
podejmuje 

wicelidera tabeli 
– Koronę Kielce. 

Czy po spotkaniu 
gdańszczanie będą 

mieli takie same 
powody do radości 

jak po derbach 
Trójmiasta?
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Polecany w tym 
sezonie sztabowi 
szkoleniowemu 
narodowej  

reprezentacji Krzysztof 
Bąk długo nie mógł się 
pogodzić z porażką  
drużyny biało-zielonych 
w Krakowie. Stoper  
Lechii wierzy jednak, 
że ten zimny prysznic 
pozytywnie przełoży się 
na formę zespołu  
w kolejnych meczach.

Boli jeszcze przegrana 2:5 z 
Wisłą KraKóW?

– Z pewnością, zważywszy na 
okoliczności tego meczu. Z wyniku 
i straty pięciu goli nie możemy być 
przecież zadowoleni. Z drugiej strony 
jesteśmy sobie winni, sami na to za-
pracowaliśmy. Do przerwy mogliśmy 
przecież prowadzić dwa lub nawet 
trzy do zera. Zamiast tego daliśmy 
Wiśle wyrównać, a po przerwie kra-
kowianie złapali wiatr w żagle. 

a do sędziego szymona marci-
niaKa nie macie pretensji? za jego 
decyzje zeWsząd spadła na niego 
KrytyKa. nie podyKtoWał dWóch 
Karnych dla lechii, jeden gol dla 
Wisły padł ze spalonego, inny po 
problematycznej „jedenastce”. 
dużo, jaK na jeden mecz...

– Arbitra przerosła ranga meczu. 
Największe pretensje mam do niego 
o sytuację z 25. minuty. Gordan Bu-
noza wyraźnie ciągnął mnie za ko-
szulkę w polu karnym, gdy składałem 
się do uderzenia przewrotką. Faul był 
ewidentny, ale gwizdek sędziego mil-
czał. Zabrał nam w ten sposób szansę 
na drugiego gola, a gdybyśmy prowa-
dzili 2:0, sądzę, że nie przegralibyśmy 
tego spotkania. 

tobie aKurat się udało…
– Cieszyłem się ogromnie w mo-

mencie strzelenia tego gola, bo w 
końcu trafiłem do siatki przeciwni-
ka. Wcześniej kilka razy byłem tego 
blisko, zawsze jednak brakowało 
centymetrów. Teraz bramka wresz-

cie padła, lecz satysfakcja została po 
końcowym gwizdku zdecydowanie 
stonowana. Trudno się cieszyć po 
takiej porażce.

ale z gry, paradoKsalnie, może-
cie być choć trochę zadoWoleni.

– Walczyliśmy do końca, nawet 
przy wyniku 5:2 mieliśmy trzy do-
godne sytuacje. Wcześniej jednak 
daliśmy się Wiśle za bardzo rozhuś-
tać, krakowianie dołożyli do tego 
wysoką skuteczność. Nie było też tak, 
że poczuliśmy się przed tym meczem 
zbyt pewnie. Wiedzieliśmy przecież, 
z kim gramy. Najgorsze jest to, że na-
prawdę mogliśmy coś osiągnąć, a tak 
pozostanie żal po straconej szansie.

to był najdziWniejszy mecz le-
chii, W Którym brałeś udział?

– Można tak powiedzieć, choć 
niedawno w podobnych okolicznoś-
ciach przegraliśmy w Bełchatowie. 
Tam mieliśmy zdecydowaną przewa-
gę przez cały mecz, ale nie umieliśmy 
nic strzelić. W Krakowie się udało, 
choć gorzej zaprezentowaliśmy się w 
grze obronnej. Trzeba to sobie jasno 
powiedzieć.

euforia po Wygranej W derbach 
nad arKą minęła Więc szybKo.

– Niestety. Nie mieliśmy specjal-
nie czasu na świętowanie po derbach, 
niemniej mecz w Krakowie przerwał 
naszą zwycięską passę i nieco spro-
wadził nas na ziemię.

uda się W tym momencie od-
poWiednio zmobilizoWać na serię 
napraWdę ciężKich spotKań, ja-
Kie teraz przed Wami? najpierW 
do lechii przyjeżdża Korona, 
później czeKają Was WyjazdoWe 
mecze z lechem i stołeczną po-
lonią…

– Musimy się podnieść i należycie 
sprężyć. To będą trudne mecze, ale 
wierzę, że znów będziemy wygry-
wali. Liga jest w tym sezonie wyjąt-
kowo wyrównana, a przez to bardzo 
ciekawa. Dlatego każdy punkt jest na 
wagę złota.

rozmaWiał 
grzegorz połubińsKi

Rozmowa z Krzysztofem Bąkiem, obrońcą Lechii Gdańsk

Punkty na wagę złota
Fo

t. 
fig

ur
sk

i.c
om

.p
l

Obrońca Lechii 
Krzysztof Bąk  
o meczu z Wisłą 
chciałby jak najszybciej 
zapomnieć

Trener – kibicowi
Trwa akcji  po-

mocy dla chorego na 
białaczkę 33-letniego 
Wojtka, kibica Lechii. 
Sympatyk gdańskiego 
klubu wymaga prze-
szczepu szpiku kost-
nego. Obecnie trwają 
poszukiwania dawcy 
szpiku. Przed kilkoma 
dniami przeprowa-
dzono akcję rejestracji 
dawców. Włączyło się 
do niej bardzo wielu chętnych, w tym sporo fanów Lechii. Wśród osób, 
które przystąpiły do akcji, był trener Tomasz Kafarski. W dniu derbów 
Trójmiasta szkoleniowiec gdańszczan pojawił się na badaniu krwi, które 
pozwoli na określenie cechy zgodności antygenowej. Jeżeli okaże się, że 
kod genetyczny potencjalnego dawcy zgadza się z kodem genetycznym 
chorego, wtedy może dojść do przeszczepu. – Chętnie przystąpiłem do 
akcji, która ma na celu pomagać innym. Mam nadzieję, że w gronie osób, 
które przystąpiły do badań, znajdzie się dawca – powiedział szkolenio-
wiec Lechii.

Fot. figurski.com
.pl

Wylicytuj piłkę,  
pomóż potrzebującym

Wciąż trwa akcja licytacji piłki z autografami piłkarzy Lechii. Oprócz 
zrobienia sobie prezentu, można dodatkowo spełnić dobry uczynek. Cały 
dochód z akcji zostanie przekazany na zakup artykułów pielęgnacyjnych 
oraz słodyczy dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Gdańsku-Oliwie oraz osób z Domu Pomocy Społecznej Sióstr Pallotynek 
w Sobieszewie. Organizatorem akcji jest ks. Paweł Borkowski – były za-
wodnik zespołów młodzieżowych Lechii, obecnie wikariusz parafii p.w. 
św. Barbary w Gdańsku oraz wieloletni kibic gdańskiej drużyny i fan 
piłki nożnej. Więcej o akcji można znaleźć w serwisie Lechia.pl oraz na 
www.allegro.pl.
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Trwa sprzedaż biletów na sobotni mecz Lechii z Koroną Kielce (godz. 16.15). Wejściówki są do nabycia  

w cenach: 10 zł – Sektor Ulgowy, 20 zł – Sektor Zegar, 30 zł – Sektor Prosta, 40 zł – Trybuna Skrajna,  
50 zł – Trybuna Centralna. 

Uwaga – kobietom i młodzieży do lat 14 przysługuje 20% rabatu na wszystkie sektory 
(za wyjątkiem ulgowego). 

Rodziny mogą skorzystać z atrakcyjnych warunków obejrzenia spotkania: 
20 zł – bilet rodzinny do sektora ulgowego (1 dorosły + 1 lub 2 dzieci do 12 lat), 
30 zł – bilet rodzinny do sektora ulgowego (2 dorosłych + od 1 do 3 dzieci do 12 lat). 

Wejściówki na to spotkanie można nabywać:
1) w kasach stadionu przy ul. Traugutta 29 (w czwartek w godz. 10-18, w piątek w godz. 10-20, 
w dniu meczu od godz. 10); 
2) na oficjalnym Stoisku Klubowym Lechii (poziom +1) w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku (al. Grunwaldzka 141
– czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9-21, w niedziele w godz. 10-20);
3) w sklepie ADIDAS w Gdańsku (Centrum Handlowe Madison – Gdańsk, ul. Rajska 10 – 
czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9-21, w niedziele w godz. 10-20); 
4) w Centrum Cyfry + w Gdańsku (ul. Kartuska 149/20 – czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14); 
5) w Centrum Multimedialnym Cyfry + w Gdańsku-Oruni (ul. Okulickiego 2A/11, 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14); 
6) w sklepie JR SPORT w Starogardzie Gdańskim (Galeria Wierzyca, ul. Kanałowa 1 –  
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10-20, w soboty w godz. 10-16);  
7) w sklepie ADIDAS w Malborku (ul. Sienkiewicza 15 – czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14); 
8) on-line na stronie www.Lechia.kupbilety.pl

Bilety na mecze Lechii z Koroną w sprzedaży

Zestaw par 11. kolejki  
(29-31 października 2010)

• sobota, godz. 16.15:
Lechia Gdańsk – 
Korona Kielce  ..... : .....

• piątek, godz. 17.45: 
GKS Bełchatów – 
Widzew Łódź  ..... : .....

• piątek, godz. 20.00: 
Jagiellonia Białystok – 
Polonia Warszawa  ..... : .....

• sobota, godz. 14.45: 
Ruch Chorzów – 
Arka Gdynia  ..... : .....

• sobota, godz. 17.00:
Cracovia Kraków – 
Polonia Bytom  ..... : .....

• sobota, godz. 19.15:
Śląsk Wrocław – 
Zagłębie Lubin  ..... : .....

• niedziela, godz. 17.00:
Lech Poznań – 
Wisła Kraków  ..... : .....

• niedziela, godz. 17.15:
Legia Warszawa – 
Górnik Zabrze  ..... : .....

Wyniki 10. kolejki: Wisła Kraków 
– Lechia 5:2 (1:1), Arka – GKS 
Bełchatów 1:0 (1:0), Górnik – Lech 
2:0 (1:0), Korona – Legia 1:4 
(1:2), Polonia Bytom – Śląsk 0:0, 
Polonia Warszawa – Cracovia 
3:0 (2:0), Widzew – Jagiellonia 
4:1 (3:0), Zagłębie – Ruch 0:0. 

Tabela Ekstraklasy

  1. Jagiellonia Białystok  10  22  16-8
  2. Korona Kielce  10  20  16-12 
  3. Górnik Zabrze  10  18  11-13
  4. Lechia Gdańsk  10  17 16-10 
  5. Polonia Warszawa  9  16 15-8
  6. GKS Bełchatów  10  16 12-11
  7. Wisła Kraków  10  15  13-11
  8. Legia Warszawa  10  15  11-14
  9. Widzew Łódź  10  14  16-11 
10. Zagłębie Lubin  10  12  7-10 
11. Ruch Chorzów  10  12  9-9 
12. Arka Gdynia  10  12 5-6
13. Polonia Bytom  10  10 9-13 
14. Lech Poznań  9  8  9-10
15. Śląsk Wrocław  10  7  9-16
16. Cracovia  10  4 9-21 

W 12. kolejce (5-7 listopada) 
grają: Polonia Warszawa – 
Lechia (niedziela, godz. 14.45), 
Arka – Korona, Cracovia – 
Wisła, GKS Bełchatów – Śląsk, 
Górnik – Polonia Bytom, Le-
gia – Jagiellonia, Ruch – Lech, 
Zagłębie – Widzew.
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Bediego Buvala czekają 
twarde pojedynki  

z obrońcami Korony

To będzie hit  
11. kolejki  
ekstraklasy. 
Lechia Gdańsk 

podejmie na własnym 
terenie w sobotę  
o godz. 16.15 kielecką 
Koronę. Z pewnością  
starcie czwartej i drugiej 
drużyny w tabeli  
powinno rozgrzać  
widownię przy Traugutta.

Prawdopodobieństwo tego, że bę-
dzie to dobry mecz, wynika choćby 
z liczby bramek strzelonych przez 
oba zespoły w tym sezonie. Zarówno 
Korona, jak i Lechia, aż po szesnaście 
razy pokonywały bramkarzy rywali, 
wspólnie z Jagiellonią oraz Widze-
wem, prowadząc w tej klasyfikacji.

Zmiana jakościowa w kieleckiej 
ekipie nadeszła wraz z przyjściem 
przed niespełna rokiem do tego klubu 
Marcina Sasala. To właśnie ten szko-
leniowiec wyciągnął złocisto-krwi-
stych w górę tabeli, doprowadzając 
zespół na koniec zeszłego sezonu 
do wysokiego, szóstego miejsca. Te-
raz zmiany na lepsze poszły jeszcze 
dalej, na co głównie wpływ miało 
sprowadzenie do drużyny Andrzeja 
Niedzielana.

Najlepiej zarabiający zawodnik 
kieleckiego zespołu szybko zaczął 
się spłacać. Praktycznie co kolejkę 
strzelał gola i z dorobkiem ośmiu tra-
fień jest aktualnie liderem klasyfikacji 
strzelców. Tyle że w niedawnym spot-
kaniu z Bełchatowem doznał kontuzji 
stawu skokowego i w przegranym 1:4 
meczu z Legią już nie zagrał. Wątpli-
we jest, by pojawił się w sobotę na 
boisku w Gdańsku, a jego brak będzie 

z pewnością wielkim osłabieniem Ko-
rony. A jest ich więcej, bo w drużynie 
z Kielc nie zagra już Nikola Mijailo-
vić. Serb oddał niedawno kapitańską 
opaskę i postanowił w trakcie rundy 
wyjechać do Niemiec, by wyleczyć 
kontuzję. W Koronie mówi się głośno, 
że w tym klubie piłkarz już nie zagra. 
W tej sytuacji dobrą informacją dla 
Sasala jest powrót do gry Aleksandara 
Vukovicia, który odbył już pauzę za 

żółte kartki. Druga podstawa do opty-
mizmu to wyniki kieleckiej drużyny 
w meczach wyjazdowych. Korona nie 
przegrała na obcych boiskach jeszcze 
ani razu, notując trzy wygrane i jeden 
remis. Trzeba przyznać, że to dość 
imponujący bilans.

Lechia zechce zapewne go zepsuć. 
Biało-zieloni u siebie są ostatnio bar-
dzo skuteczni i kibice mają apetyt na 
kolejne zwycięstwo. Zwłaszcza że 
gdańszczanie są mocno podrażnieni 
ostatnią porażką z krakowską Wisłą 
2:5, poniesioną w dość przedziwnych 
okolicznościach. Tyle że trenerowi 
Tomaszowi Kafarskiemu również nie 
brakuje kłopotów kadrowych. Uraz 
mięśnia dwugłowego, odniesiony w 
Krakowie przez Piotra Wiśniewskiego, 
wyłączył skrzydłowego z treningów na 
około miesiąc. Nie wiadomo, czy do 
soboty zdoła wykurować się Hubert 
Wołąkiewicz, który zmaga się z po-
dobną kontuzją, choć o znacznie lżej-
szym stopniu. W tygodniu z gorączką 
zmagał się również Paweł Buzała. Nie 
zagrają też oczywiście kontuzjowa-
ni znacznie poważniej Marko Bajić 
i Vytautas Andriuskievicius. Trener 
Kafarski często jednak powtarza, że 
dysponuje liczną oraz wyrównaną ka-
drą. Mecz z Koroną będzie okazją, by 
to udowodnić, choć rywal to dla Lechii 
niewygodny. W poprzednim sezonie 
kielczanie zremisowali w Gdańsku 
1:1, by w rewanżu wygrać 1:0.

(GP)

Przed meczem Lechii z Koroną

Korona do strącenia
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Aliaksandr  
Sazankou  
był ostatnim 
zakupem  

Lechii w letnim oknie 
transferowym. Białoruski  
napastnik, mimo że 
dotychczas spędził  
na boiskach polskiej 
ekstraklasy ledwie  
25 minut, zdołał już 
strzelić swoją  
premierową bramkę.

Gdański klub starał się o niego 
od dawna. Sazankou miał trafić 
do Lechii w pakiecie razem z re-
prezentacyjnym białoruskim po-
mocnikiem Siergiejem Kisljakiem. 
Ostatecznie przyszedł sam, bo jego 
kolega pozostał w Dynamie Mińsk.

Trafił na Traugutta w momen-
cie, gdy utytułowany białoruski 
klub odpadł z rywalizacji w kwa-
lifikacjach Ligi Europejskiej, ule-
gając w dwumeczu FC Brugge. 
Sprawy potoczyły się wtedy bły-
skawicznie. Lechia zapłaciła za 
niego 200 tysięcy euro, a piłkarz 
ostatniego dnia okna transferowe-
go poleciał do Poznania na testy 
medyczne i dosłownie na minu-
ty przed końcem czasu podpisał 
trzyletni kontrakt. – Poziom ligi 
polskiej jest wyższy niż na Biało-
rusi. Dlatego tu trafiłem i krótko 
się zastanawiałem nad propozy-
cją Lechii. Decyzji nie żałuję, bo 
zastałem tu dobry zespół i miłą 
atmosferę w szatni. Chcę teraz jak 
najlepiej się wywiązać z umowy i 
udowodnić, że byłem wart wyda-
nych na mnie pieniędzy. Przede 
wszystkim myślę jednak o tym, jak 
przebić się do podstawowego skła-
du. Pracuję nad tym na treningach. 
Konkurencja jest jednak ogromna i 

nie będzie to wcale łatwe. Najlepiej 
czuję się oczywiście w ataku, mogę 
z powodzeniem grać na środku jak 
i na skrzydle – mówi Sazankou.

Napastnik jest wychowankiem 
Dnipro Mohylew, choć za młodu 
trafił na krótko do moskiewskiej 
szkółki piłkarskiej „Nika”. To jed-
nak w macierzystym klubie zade-
biutował w białoruskiej ekstraklasie. 
Przez siedem lat strzelił dla Dnipro 
22 gole. – Trochę czasu uciekło mi 
przez kontuzję kolana. Przed trzema 
laty przeszedłem operację, po której 
miałem niezbyt dobrą rehabilitację. 
Nie mam pełnego zgięcia, przed me-
czem z Bełchatowem pojawiła się 
nawet opuchlizna. Wykonuję jednak 

– Chcę stanąć z Lechią na podium – deklaruje nowy napastnik biało-zielonych 

Snajper z dynamitem w nodze

odpowiednie ćwiczenia i teraz jest 
już lepiej, a dzięki pracy z Robertem 
Dominiakiem mam nadzieję, że doj-
dę wkrótce do pełnej sprawności. Ta 
mała niedogodność nie przeszkadza 
mi jednak w grze – dodaje Sazankou.

W Polsce pierwszy mecz w bar-
wach Lechii rozegrał w Bełchatowie. 
Na boisko wszedł w końcówce, nie-
mniej nie odwrócił losów spotkania, 
przegranego przez biało-zielonych 
0:1. – To był w sumie bezbarwny wy-
stęp. Dużo bardziej miło wspominam 
swoje pierwsze spotkanie w Gdańsku 
przeciwko Górnikowi. Też wszedłem 
z ławki rezerwowych, ale strzeliłem 
bramkę, a powinienem dołożyć jesz-
cze jedną – mówi.

Z Lechią chce osiągnąć wiele. 
– W tym sezonie chciałbym stanąć z 
drużyną na podium. Lubi mnie jakoś 
trzecie miejsce, które zajmowałem 
z Dnipro i Dynamem. Myślę, że na 
powtórzenie tego wyniku z Lechią 
w tym sezonie nikt by się nie obra-
ził. Wiem już jak smakują europej-
skie puchary, bo 
miałem okazję 
walczyć w nich z 
zespołem z Miń-
ska. Występy w 
Europie sporo 
mi dały, przede 
wszystkim nabra-
łem doświadcze-
nia. Wcześniej z 
międzynarodową 
piłką miałem do 
czynienia jedy-
nie na zgrupo-
waniach w Turcji. Epizodów w ju-
niorskich reprezentacjach Białorusi 
nie liczę – dodaje Sazankou, który 
dotychczas nie dostąpił zaszczytu 
występu w „sbornej” swojego kraju. 
– Może kiedyś to marzenie się spełni. 
Białoruś ma wielu znanych piłkarzy, 
jak chociażby Witalij Kutuzow czy 
Aleksander Hleb. Nie przekłada się 
to jednak do końca na sukcesy dru-
żyny narodowej, ale mam nadzieję, 
że wkrótce ulegnie to zmianie i za-
gramy w finałach Euro 2012 – roz-
marzył się Sazankou.

Sporo zamieszania było przed 
sezonem z prawidłową pisownią 
jego nazwiska. W języku biało-
ruskim brzmi ono „Sazankou”, 
w rosyjskim „Sazankow”. Długo 
nie wiedziano, na jaki wariant się 
zdecydować. – W paszporcie mam 

Sazankou i tego się trzymajmy – po-
wiedział napastnik Lechii, który 
ściągnął już do naszego kraju żonę i 
córkę. – Dobrze się czuję w Polsce, 
choć nie znam jeszcze dobrze wa-
szego języka. Coraz więcej jednak 
rozumiem i na przykład w sklepie 
swobodnie sobie poradzę – zapew-

nia Sazankou. 
Z a w o d n i k 

miał już okazję 
zobaczyć budo-
wany stadion w 
Letnicy, na któ-
ry w przyszłym 
roku przenio-
są się piłkarze 
Lech i i .  J ego 
zdaniem wraz 
z powstaniem 
nowych obiek-
tów mocniejsze 

będą też kolejne zespoły ligowe. 
– Wkrótce przeniesiemy się na nowy 
stadion, zresztą w Polsce powstaje 
wiele pięknych obiektów. Dlatego 
przyjeżdżają tu grać coraz lepsi za-
wodnicy i poziom ekstraklasy będzie 
rósł. Każdy piłkarz marzy przecież 
o grze na wspaniałych stadionach, 
przy 40-tysięcznej widowni. Wtedy 
każdy chce wspiąć się na wyżyny 
– przekonuje Sazankou, którego w 
naszym kraju niewiele zaskoczyło. 
– Może jedynie to, że na treningach 
kładzie się nacisk na zajęciach z 
piłkami. Dużo tego. Na Białorusi 
czasem mogłem tego doświadczyć 
w Dynamie. W Dnipro panowała 
typowo sowiecka szkoła trenerska, 
czyli „biegiem w las i do przodu”, a 
piłki zostawały na boisku...

GRZEGORZ POŁUBIŃSKI

Aliaksandr Sazankou 
Data urodzenia: 8 marca 1984 r. 
Miejsce urodzenia: Mohylew
Wzrost: 181 cm 
Waga: 78 kg
Pozycja na boisku: napastnik
Kluby w karierze: 2002-2009 
– Dnipro Mohylew (86 występów, 
22 gole), 2010 – Dynamo Mińsk 
(22 występy, 5 goli), 2010 – 
Lechia Gdańsk (2 występy, 1 gol). 

Fot. figurski.com
.pl

Aliaksandr Sazankou 
(z lewej) zamienił 
Dinamo Mińsk 
na Lechię
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Pod poprzeczkę

To nie sędzia 
przegrał 
w Krakowie

r e k l a m a

Po wysokiej porażce Lechii w Krako-
wie przez media przelała się fala krytyki 
pod adresem sędziego spotkania Szymona 
Marciniaka. I słusznie. Ten sędzia nie 
pierwszy raz potwierdził, że prowadzenie 
meczów na szczeblu ekstraklasy zdecy-
dowanie go przerasta. Prawdę mówiąc, 
patrząc na „popisy” płockiego arbitra w 
tym sezonie, przerastać wydaje się go 
prowadzenie meczów na jakimkolwiek 
poziomie. Przecież tak ewidentny faul, jak 
ten Gordana Bunozy na Krzysztofie Bąku 
(że posłużę się najbardziej jaskrawym 
przykładem ślepoty sędziego), równie do-
brze mógłby mieć miejsce np. w meczu IV 
ligi mazowieckiej pomiędzy Mazowszem 
Grójec a Zwolenianką Zwoleń. Sędzia 
Marciniak pewnie też by go nie zauważył, 
różnica polegałaby tylko na tym, że nie 
trąbiły by o tym wszystkie media.

Nigdy nie dowiemy się, jak potoczyłby 
się mecz z Wisłą, gdyby Lechia zdobyła 
bramkę na 2:0. Pewnie końcowy wynik 
byłby inny. Jednak zdecydowanie nie zga-
dzam się z opinią, że to Marciniak „prze-
grał” biało-zielonym spotkanie w Krako-
wie. Podopieczni Tomasza Kafarskiego do 
pewnego momentu mieli w ręku wszystkie 
atuty, ale nie potrafili ich wykorzystać. To 
piłkarze Lechii pozwolili Wiśle wrócić do 
gry w końcówce pierwszej połowy, a już 
to, co działo się przez pół godziny drugiej 
części meczu – w obliczu dotychczaso-
wych występów biało-zielonych w tym 
sezonie – było zupełnie niezrozumiałe.

Kiedy opadły już pomeczowe emocje 
(również te negatywne) pomyślałem sobie, 
że takie spotkanie było lechistom potrzeb-
ne, a doświadczenia w nim zdobyte za-
procentują w przyszłości. W trakcie całego 
sezonu trzeba stawić czoło najróżniejszym 
sytuacjom. Również tak niesprzyjającym 
jak w sobotę w Krakowie. Piłkarze Lechii 
zupełnie sobie z tym nie poradzili, ale 
mam wrażenie, nawet pewność, że drugi 
taki mecz już się w tym sezonie nie powtó-
rzy. Utwierdza mnie w tym postawa trene-
ra Kafarskiego, który oceniając spotkanie 
z Wisłą, nawet nie zająknął się na temat 
pracy sędziego. Mówił tylko o błędach, 
jakie popełnili jego zawodnicy. Dopiero 
zapytany konkretnie o arbitra, wygłosił 
tradycyjną formułkę w stylu „każdy, kto 
widział mecz, może wyrobić sobie własne 
zdanie, ja pracy sędziego oceniać nie będę”. 
Bingo! Od tego jest Kolegium Sędziów, a 
Kafarski musi skupiać się na swojej robocie. 
Już w sobotę przekonamy się, czy wnioski z 
Krakowa zostały wyciągnięte.  

Tomasz Osowski, 
Gazeta Wyborcza Trójmiasto

PS Wszystkim, którzy narzekają w 
tym sezonie na sędziów, chciałbym przy-
pomnieć, że w poprzednich rozgrywkach 
Lechia wykonywała zdecydowanie naj-
więcej rzutów karnych ze wszystkich dru-
żyn ekstraklasy – aż 8. Przeciwko niej po-
dyktowane były tylko dwa. Łaska sędziów 
na pstrym koniu jeździ.

Piłkarze Lechii  
są już  
w ćwierćfinale 
Pucharu Polski.  

Wyeliminowanie ŁKS 
Łódź nastąpiło jednak w 
niezwykle dramatycznych  
okolicznościach.  
O wszystkim decydowały 
rzuty karne, w których 
biało-zieloni zwyciężyli 
3:1. Po 120 minutach gry 
było 0:0.

Lechia przyjechała do Łodzi po 
zwycięstwo. Gospodarze z kolei sto-
sowali zasłonę dymną, opowiadając 
o chęci wystawienia rezerwowego 
składu. Mecz był jednak bardzo 
wyrównany.  W głównych rolach 
wystąpili obaj bramkarze, którzy 
na co dzień siedzą raczej na ławce. 
I Paweł Waśków z ŁKS, a przede 
wszystkim Sebastian Małkowski z 
Lechii bronili wyśmienicie. Temu 
pierwszemu często pomagali kole-
dzy z linii obronnej, z kolei golkiper 
Lechii sam zadbał o swoją wysoką 
notę. Jego głównym rywalem do 
przerwy był Marcin Mięciel. Mał-
kowski wygrywał z nim jednak po-
jedynki, w tym ten najtrudniejszy w 
20. minucie. ŁKS wykonywał wtedy 
rzut karny. Do piłki podszedł właś-
nie Mięciel, lecz Małkowski wyczuł 
intencje strzelca i popisał się zna-

1/8 finału Pucharu Polski

Awans po wielkich mękach

komitą interwencją. Wielkie brawa 
zebrał również za obronę strzałów 
Bartosza Romańczuka i Marcina 
Smolińskiego.

Po przerwie lepiej zagrała Lechia, 
także dzięki zawodnikom rezerwo-
wym. Swoich okazji nie wykorzysta-
li m.in. Paweł Nowak, Paweł Buzała 
i Bedi Buval. Ten drugi trafił wpraw-
dzie do siatki, lecz sędzia odgwizdał 
spalonego. ŁKS nie pozostawał Le-
chii dłużny. Małkowski znów wy-
grał pojedynek z Mięcielem, który 
już w dogrywce opuścił boisko z 

powodu drugiej żółtej i w efekcie 
czerwonej kartki. Sędzia uznał, że 
napastnik gospodarzy starał się wy-
musić „jedenastkę”. Łodzianie w do-
datkowym czasie gry byli znacznie 
groźniejsi niż Lechia, której udało 
się jednak dotrwać do konkursu rzu-
tów karnych. W nim gdańszczanie 
byli skuteczniejsi. Do siatki piłkę po-
syłali: Łukasz Surma, Abdou Razack 
Traore i Marcin Kaczmarek. Pomylił 
się, trafiając w słupek, Paweł Buza-
ła. Niefortunnych strzelców więcej 
było po stronie gospodarzy. Sposób 

na Małkowskiego znalazł jedynie Ja-
kub Kosecki. Krzysztof Mączyński 
i Bartosz Romańczuk nie trafili w 
światło bramki, a piłkę po uderzeniu 
Mariusza Mowlika odbił bramkarz 
Lechii. – Byłem spokojny o wynik, 
choć wiem, że seria rzutów karnych 
to loteria. Znakomicie spisał się jed-
nak Sebastian Małkowski, który miał 
swój wielki dzień i udowodnił, że jest 
równorzędnym w tej chwili konku-
rentem dla Pawła Kapsy – powie-
dział trener Lechii Tomasz Kafarski.

(GP)

ŁKS Łódź – Lechia  0:0, k. 1:3
Rzuty karne:
0:1 – Surma
0:1 – Mączyński (obok bramki)
0:1 – Buzała (słupek)
1:1 – Kosecki
1:2 – Traore
1:2 – Romańczuk (obok bramki)
1:3 – Kaczmarek
1:3 – Mowlik (bramkarz obronił)

Żółte kartki: Mięciel, Salski oraz Deleu, 
Kożans, Kaczmarek, Bąk. Czerwona kartka: 
Mięciel (115 – za dwie żółte). Sędziował: 
Radosław Trochimiuk (Ciechanów). Widzów: 
2500.

ŁKS: Waśków – Gieraga, Łabędzki, Obem 
(52 Mączyński), Klepczarek – Salski (75 
Mowlik), Kłus, Smoliński, Kujawa (96 Ko-
secki), Romańczuk – Mięciel.
Lechia: Małkowski – Deleu, Bąk, Kożans, 
Kaczmarek – Surma, Nowak, Traore – Daw-
idowski, Sazankou (64 Buval), Lukjanovs 
(70 Buzała).

Pozostałe wyniki 1/8 finału Pucharu Pol-
ski: Korona Kielce – Jagiellonia Białystok 
0:1, KSZO Ostrowiec – Polonia Warszawa 
0:2 (po dogrywce), Podbeskidzie Bielsko-
Biała – GKS Bełchatów 2:0, Śląsk Wroc-
ław – Legia Warszawa 1:2, Wisła Kraków 
– Widzew Łódź 1:0. Mecze: OKS Olsztyn 
– Ruch Chorzów i Cracovia – Lech Poznań 
zakończyły się po zamknięciu numeru.
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rozegrał przeciwko ŁKS Łódź 
znakomite zawody
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Piąte derby  
Trójmiasta między 
Lechią i Arką  
na poziomie  

ekstraklasy za nami. 
Szum towarzyszący 
temu spotkaniu,  
a w ślad za tym ogromne 
zainteresowanie kibiców 
i mediów, powodowały, 
że z tego meczu zrobiło 
się wielkie wydarzenie. 
Cieszy kolejne zwycięstwo 
biało-zielonych,  
którzy pokonali lokalnego 
rywala 1:0.

Przed zawodami nastroje w obu 
zespołach były bojowe. Obóz Le-
chii wyglądał na bardziej pewny 
swego, choć arkowcy zapowiada-
li chęć przełamania złej passy w 
spotkaniach z biało-zielonymi na 
poziomie ekstraklasy. Atmosfera 
z dnia na dzień stawała się coraz 
bardziej gorąca, czuć było w po-
wietrzu, że zapowiada się walka 
na śmierć i życie. Trenerzy obu 
ekip zamykali nawet ostatnie tre-
ningi przed widzami, a tuż przed 
pierwszym meczem zabrali swoich 
piłkarzy na minizgrupowania.

Lechiści pojawili się na sta-
dionie jako pierwsi. Wyglądali 
na spokojnych, ale mocno skon-
centrowanych. Gdynianie przyje-
chali na stadion we Wrzeszczu 
na niewiele ponad godzinę przed 
pierwszym gwizdkiem. Piłkarze 
sprawdzili stan murawy, a gdy wy-
chodzili na rozgrzewkę, na try-
bunach rozlegał się już donośny 
doping. W niedzielny wieczór 17 
października przy Traugutta padł 
rekord frekwencji. Fani obu ekip 
przygotowali odpowiednią oprawę, 
a gdy sędzia wyprowadził Lechię i 
Arkę na środek boiska, ciężko było 
usłyszeć własne myśli. Taki pano-
wał tumult.

Rzut oka na składy pozwalał 
przewidzieć przebieg tego spotka-
nia. Gospodarze nie zmienili nic 
w stosunku do jedenastki, która 
wcześniej ograła Legię. Goście 

zastosowali taktykę skomasowanej 
obrony, nastawionej na wywiezie-
nie z Gdańska remisu. Niby próbo-
wali konstruować jakieś akcje, ale 
najczęściej spełzało to na niczym. 
Dość powiedzieć, że przez cały 
mecz gdynianie oddali zaledwie je-
den strzał, i to w dodatku niecelny. 
Lechia natomiast długo nie mogła 
sobie poradzić ze szczelnym ry-
glem obronnym żółto-niebieskich. 
Do czasu, bo w drugiej połowie 
wreszcie się udało. Z rzutu wolne-
go dośrodkował Paweł Nowak, a 
w polu karnym czujność gdyńskiej 
obrony zgubił rezerwowy Piotr 
Wiśniewski, który zmienił jeszcze 
w pierwszej części kontuzjowa-
nego Marko Bajicia. Strzał gło-
wą z bliskiej odległości „Wiśnia” 
zamienił na gola i biało-zielona 
strona trybun wręcz oszalała ze 
szczęścia.

Nie był to jednak koniec emo-
cji, choć sportowe zeszły na drugi 

Przeżyjmy to jeszcze raz…

Lechia rządzi w Trójmieście!

plan. Poddenerwowani stratą bram-
ki gdynianie zaczęli coraz częściej 
faulować, a że gdańszczanie nie 
pozostali im dłużni (w sumie sę-
dzia odgwizdał aż 47 przewinień!), 
mecz zrobił się jeszcze brzydszy. 
Nerwowa atmosfera znalazła swoje 
apogeum w 82. minucie. Doszło do 
ostrego starcia między zawodnika-
mi obu drużyn. Nikt nie przebierał 
w środkach. Powinny posypać się 
czerwone kartki, ale skończyło się 
na czterech żółtych – dla Deleu i 
Bediego Buvala ze strony gospo-
darzy oraz Emila Nolla i Mirko 
Ivanovskiego ze strony gości. Me-
czu nie dokończył jednak Miroslav 
Bożok, który kilka chwil później 
sfaulował od tyłu Łukasza Surmę i 
musiał opuścić plac gry. 

Końcowy gwizdek przyjęto w 
obozie Lechii z ogromnym en-
tuzjazmem. Piłkarze jeszcze dłu-
go świętowali na boisku razem z 
kibicami, którzy obdarowali ich 
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Kibice Lechii przez cały mecz głośno dopingowali piłkarzy do walki

Pod koniec meczu piłkarzom puściły nerwy i doszło do przepychanki

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski (drugi z lewej) jest z Lechią

Brazylijczyk Deleu nie krył szczęścia z pokonania zespołu z Gdyni

Piotr Wiśniewski po strzeleniu gola  
na wagę zwycięstwa Lechii
utonął w objęciach kolegów
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Uśmiech premiera Tuska
Spotkanie derbowe obejrzało z trybun wielu VIP-ów, w tym pre-

mier Donald Tusk. Szef rządu jest zadeklarowanym sympatykiem 
biało-zielonych, nie mogło go więc na takim spotkaniu zabraknąć. 
Po bramce Piotra Wiśniewskiego kamery pokazały twarz premiera, 
na której zapanował wyraźny uśmiech.

Rekord frekwencji
Mecz Lechii z Arką obejrzało 11.811 kibiców. Bilety zostały 

wyprzedane na osiem dni przed pierwszym gwizdkiem, a zapo-
trzebowanie na wejściówki było kilka razy większe. Na trybunach 
panowała gorąca atmosfera, ale – co staje się chlubną derbową 
tradycją – nie zanotowano ekscesów.

Wydarzenie medialne
Przez cały przedmeczowy tydzień lokalna prasa „pompowała” atmo-

sferę przed derbami. „Dziennik Bałtycki”, „Fakt” i „Gazeta Wyborcza” 
poświęcały meczowi na swoich stronach mnóstwo miejsca. O spot-
kaniu nie zapomniały też stacje radiowe. W Esce przez cały tydzień 
gośćmi porannych audycji byli piłkarze i trenerzy obu klubów. Także 
transmitująca mecz na żywo stacja Orange Sport pokazała na swojej 
antenie wiele materiałów związanych ze spotkaniem Lechii z Arką, a w 
niedzielę poświęciła temu wydarzeniu praktycznie cały dzień.

W Młodej Ekstraklasie też górą Lechia
Pięć godzin przed meczem drużyn seniorskich, w Gdyni doszło 

do derbów w Młodej Ekstraklasie. Tam też górą byli biało-zieloni, 
zwyciężając również 1:0. Zwycięską bramkę strzelił Michał Pruch-
nik w 55. minucie.

Podpisana umowa klubu z “Lwami Północy”
Przedstawiciele Lechii Gdańsk podpisali porozumienie z repre-

zentującym kibiców stowarzyszeniem „Lwy Północy”. To efekt roz-
mów i uzgodnień z fanami biało-zielonych, które zostały podjęte w 
ostatnim czasie. – Umowa zawiera formalny zapis uzgodnień, które 
były formułowane na spotkaniach z kibicami. Przewiduje między 
innymi wsparcie ze strony klubu dla zorganizowanych wyjazdów na 
mecze biało-zielonych – mówi prezes Lechii Maciej Turnowiecki.

Umowa została zawarta na trzy lata, a strony zgodziły się co do 
tego, że część jej zapisów może zostać renegocjowana po przej-
ściu na nowy stadion w Letnicy.

Przeżyjmy to jeszcze raz…

Lechia rządzi w Trójmieście!

biało-zielonymi flagami. Arkowcy 
długo kręcili głowami, nie mogąc 
uwierzyć, że znów z gdańszczana-
mi przegrali.

– Nie po taki wynik przyjecha-
liśmy – przyznał szkoleniowiec 
gości Dariusz Pasieka. – Naszym 
założeniem była neutralizacja 
środkowej linii Lechii. W całym 
spotkaniu udawało nam się to w 
dość dużym stopniu i w tym miej-
scu brawa dla drużyny za wyko-
nywanie tych za-
łożeń taktycznych. 
Banalna sytuacja 
z rzutu wolnego, 
po której jeden z 
mniejszych zawod-
ników na boisku 
strzelił bramkę, 
zdecydowała  o 
końcowym wyniku. 
To ustawiło mecz i 
wprowadziło sporo 
nerwowości. Wów-
czas nie było już tego porządku 
w naszej grze. Mimo że do końca 
rywalizacji pozostawało jeszcze 
kilkanaście minut, to uważam, że 
wówczas praktycznie się ona za-
kończyła. Lechia koniecznie chcia-
ła dowieźć wynik do końca, nie 
było gry, nie było płynności – pod-
sumował to spotkanie trener gości.

– Jestem niezmiernie szczęś-
liwy, że udało nam się wygrać 
z Arką – powiedział trener Le-
chii Tomasz Kafarski, któremu w 
obecnie pełnionej roli udało się 
to po raz czwarty. – Spotkanie z 
Arką było dla nas najtrudniej-

sze w tym sezonie. Zdecydowanie 
najtrudniej stwarzało nam się sy-
tuacje podbramkowe, a statystyki 
pokażą zapewne, że oddaliśmy 
najmniejszą liczbę strzałów i naj-
mniej razy dośrodkowywaliśmy 
spośród wszystkich dotychczas 
rozegranych meczów. Goście od 
początku dobrze się pod nas usta-
wili, mieliśmy duże problemy z 
rozegraniem piłki na ich poło-
wie. Czasami w życiu tak jest, 

że gdy nie idzie 
gra, to o zwy-
cięstwie decy-
duje stały frag-
ment. Chwała 
Wiśniewskiemu, 
że znalazł się w 
tym momencie 
tam, gdzie po-
winien. Piękne 
było też to, co 
widzieliśmy po 
meczu - główka 

przy główce na trybunach, kibic 
koło kibica, fani długo nie opusz-
czali trybun, ciesząc się z naszymi 
piłkarzami z wygranego meczu 
– mówił wyraźnie zadowolony 
trener Kafarski.

Derbowa historia dopisała 
więc kolejny rozdział. Niedzielne 
spotkanie zakończyło też pewną 
epokę, bo następne konfrontacje 
między Lechią i Arką będą już 
rozgrywane na nowych obiektach. 
Pierwsze starcie już na wiosnę w 
Gdyni.

GRZEGORZ POŁUBIŃSKI

Lechia – Arka  1:0 (0:0)

Bramka: Wiśniewski (78). Sędziował: Mirosław 
Górecki (Katowice). Żółte kartki: Traore, Bu-
val (Lechia), Szmatiuk, Rozić, Ivanovski, Noll 
(Arka). Czerwona kartka: Bożok (Arka, 86 
min, za faul). Widzów: 11.181.

LECHIA: Kapsa – Deleu, Bąk, Kożans, 
Wołąkiewicz – Bajić (28 Wiśniewski), Sur-
ma, Nowak – Lukjanovs (68 Dawidowski), 
Buval (90+1 Pietrowski), Traore.
ARKA: Witkowski – Bruma, Rozić, Szmatiuk, 
Noll – Płotka – Labukas (64 Wilczyński), 
Budziński (85 Mawaye), Bożok, Glavina 
– Ivanovski.

  Kulisy derbów TrójmiastaPomocnik Lechii  
nie zagra do końca  
rundy jesiennej

Staw 
Marko

Ostatnie derby Trójmiasta, 
wygrane oczywiście przez Lechię, 
skończyły się pechowo dla po-
mocnika biało-zielonych Marko 
Bajicia. W 20. min po starciu z ry-
walem Serb uległ kontuzji i został 
zniesiony z boiska na noszach. 
Już pierwsze diagnozy sztabu me-
dycznego Lechii wskazywały na 
poważniejszy uraz kolana. Piłkarz 
jednak po uzyskaniu pomocy me-
dycznej zdecydował się wrócić na 
boisko. Długo jednak na nim nie 
wytrwał. Trener Tomasz Kafarski 
nie chciał ryzykować pogorszenia 
stanu zdrowia Bajicia i zastąpił go 
Piotr Wiśniewski, strzelec – jak 
się później okazało – złotego gola 
w meczu z gdynianami. 

W zeszłym tygodniu wyko-
nano badania, których wyniki nie 
były dla Serba pomyślne. – Marko 
ma kontuzję stawu kolanowego, 
która wyklucza go z gry do końca 
roku – przyznał Robert Domin-
iak, trener odnowy biologicznej 
Lechii. Absencja Bajicia to spora 
strata dla linii pomocy gdańskiej 
drużyny, tym bardziej że zawod-
nik od kilku tygodni był w dobrej 
formie i miał swój udział w zna-
komitych wynikach Lechii.   

(PM)
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Korona  K i e l c e  S A
Data założenia: 10 lipca 1973 r.
Barwy: żółto-czerwone
Adres: 25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 8
Prezes: Tomasz Chojnowski
Trener: Marcin Sasal
Asystent trenera: Marcin Gawron 
Trener bramkarzy: Robert Dziuba
Kierownik drużyny: Paweł Grabowski

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

Bramkarze: 
  1 Radosław CIERZNIAK   24.04.1983  187/81  Lech Poznań 
33 Zbigniew MAŁKOWSKI   19.01.1978  188/82  OKS 1945 Olsztyn 
32 Paweł SOCHA   13.08.1991  184/81  Wisła Puławy 

Obrońcy: 
  6 Paweł GOLAŃSKI   12.10.1982  183/77  Steaua Bukareszt 
  4 José da Rosa HERNÂNI     3.02.1984  191/88  Górnik Zabrze 
  9 Paweł KAL     9.07.1989  178/65  wychowanek 
  3 Kamil KUZERA   11.03.1983  181/75  Polonia II Warszawa 
34 Piotr MALARCZYK     1.08.1991  189/74  Korona III Kielce 
15 Jacek MARKIEWICZ   18.04.1976  182/78  Jagiellonia Białystok 
10 Nikola MIJAILOVIĆ   15.02.1982  185/75  Crvena Zvezda Belgrad 
17 Pavol STAŇO   29.09.1977  191/84  Jagiellonia Białystok

Pomocnicy: 
  7 Lukáš JANIČ   30.12.1986  175/71  MFK Košice 
  8 Vlastimir JOVANOVIĆ     3.04.1985  182/77  FK Slavija 
18 Paweł KACZMAREK     1.07.1985  179/70  Znicz Pruszków 
22 Grzegorz LECH   10.01.1983  180/72  Dolcan Ząbki 
21 Łukasz MALISZEWSKI   27.04.1985  184/71  GKP Gorzów Wlkp. 
14 Marek NOWAK   27.02.1992  174/68  Proch Pionki 
28 Tomasz NOWAK 30.10.1985  171/72  Polonia Bytom 
29 Paweł SOBOLEWSKI   20.06.1979  175/65  Jagiellonia Białystok 
  5 Aleksandar VUKOVIĆ   25.08.1979  186/82  AÓ Iraklís Saloniki 

Napastnicy: 
16 Edi ANDRADINA  13.09.1974  177/79  Pogoń Szczecin 
11 Krzysztof GAJTKOWSKI   26.09.1980  176/75  Polonia Warszawa 
20 Maciej KORZYM      2.05.1988  180/77  GKS Bełchatów 
23 Andrzej NIEDZIELAN   27.02.1979  180/76  Ruch Chorzów 
31 Maciej TATAJ      9.01.1980  181/76  Dolcan Ząbki 

W górnym rzędzie od lewej: Aleksander Wójciak (masażysta), Marek Konieczny (masażysta), Nikola Mijajlović, Aleksandar Vuković, Hernani da Rosa, Pavol Stano, Piotr Malarczyk,  
Jacek Markiewicz, Paweł Grabowski (kierownik drużyny), Mariusz Skuta (trener przygotowania fizycznego). W środkowym rzędzie od lewej: Łukasz Maliszewski, Kamil Kuzera, Andrzej Niedzielan, 
Michał Zieliński, Zbigniew Małkowski, Radosław Cierzniak, Paweł Socha, Grzegorz Lech, Krzysztof Gajtkowski, Tomasz Nowak, Vlastimir Jovanović. W dolnym rzędzie od lewej: Maciej Tataj, 
Marek Nowak, Paweł Sobolewski, Maciej Korzym, Marcin Gawron (asystent trenera), Marcin Sasal (trener), Robert Dziuba (trener bramkarzy), Lukas Janić, Paweł Kaczmarek, Paweł Kal, Edi Andradina.
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W sobotę 
spotkają 
się zespoły 
preferujące 

grę ofensywną, dlatego 
powinno być ciekawie. 
Patrząc na postawę 
Lechii w tym sezonie, 
czeka nas niezwykle 
ciężkie zadanie – mówi 
obrońca kieleckiej  
Korony, Hernani.

po WysoKiej porażce z legią 
WarszaWa znaleźliście się chyba 
W niezWyKle trudnym położeniu. 
nie chodzi o sytuację W tabeli, 
ale bardziej o odbudoWanie mora-
le przed spotKaniem W gdańsKu.

– Wierzę, że mecz z Legią był 
typowym wypadkiem przy pracy. 
Taka po prostu była ostatnia kolejka, 
że cztery pierwsze zespoły przegry-
wały, i to najczęściej wysoko, spo-

Rozmowa z Jose de la Rosą Hernanim, obrońcą Korony Kielce

Będzie trudniej niż z Legią
glądając na rezultaty Jagiellonii czy 
Lechii. Musimy się teraz odbudować 
psychicznie i dobrze przygotować do 
meczu w Gdańsku.

na ile porażKa z legią była 
WyniKiem oKoliczności tego spot-
Kania, a na ile spoWodoWana ab-
sencją podstaWoWych graczy?

– Uważam, że bardziej to dru-
gie. Wszyscy wiedzą, ile dla naszej 
drużyny znaczą Nikola Mijailović, 
Aleksandar Vuković czy przede 
wszystkim Andrzej Niedzielan. To 
wartościowi piłkarze, praktycznie oś 
naszego zespołu. Legia to wykorzy-
stała, a do tego mecz się jej świetnie 
ułożył. Szybko strzeliła bramkę, w 
dodatku czerwoną kartkę dostał nasz 
bramkarz Zbigniew Małkowski. Po 
takim ciosie nie zdołaliśmy się już 
podnieść.

W tym sezonie jednaK idzie Wam 
śWietnie. chyba naWet W Kielcach 
niKt się nie spodzieWał, że po dzie-
sięciu KolejKach Korona będzie 
Wiceliderem.

– Na pewno. Dla nas to też 
niespodzianka, choć niezwykle ra-
dosna. Nie podpalamy się jednak 
nadmiernie, bo wiadomo, że li-
czyć się będzie pozycja na koniec 
sezonu. Na razie mamy cel, by jak 
najszybciej zgromadzić 30 punk-
tów i zapewnić sobie spokojne 
utrzymanie. Liczę, że zrobimy to 
jeszcze w tej rundzie.

W sobotę druga W tabeli Ko-
rona zagra na boisKu plasującej 
się o dWie pozycje niżej lechii. 
można móWić o hicie KolejKi?

– Biorąc pod uwagę fakt, że spot-
kają się zespoły preferujące grę ofen-
sywną, powinno być ciekawie. Oglą-
dałem występ Lechii w Krakowie 
przeciwko Wiśle i nie mogę powie-
dzieć, że gdańszczanie spisali się tam 
słabo. Wynik o tym nie świadczy, 
ale uważam, że Lechia była przez 
wiele momentów lepsza od Wisły. 
Na pewno będzie nam w Gdańsku 
trudniej niż ostatnio z Legią. Musimy 
zagrać z głową i poszanowaniem dla 
przeciwnika, by osiągnąć dobry wy-
nik. Przede wszystkim nie możemy 
Lechii pozwolić na zbyt długie utrzy-
mywanie się przy piłce, bo rywale 
wiedzą, co z nią zrobić.

mało Kto Wie, że Kiedyś byłeś 
blisKo przejścia do lechii...

– To prawda, temat mojego trans-
feru pojawił się po karnej degradacji 
Korony, ale nic z tego nie wyszło. W 
Kielcach zacząłem właśnie szósty se-
zon z rzędu, dobrze się tu czuję, choć 
nie wiem, co będzie w czerwcu, gdy 
skończy mi się kontrakt. Na razie nie 
rozmawiałem z działaczami o nowej 
umowie, pewnie stanie się to zimą.

a co z przyznaniem tobie 
obyWatelstWa polsKiego?

– Sądzę, że w tym roku dostanę 
polski paszport. To dla mnie ważna 
sprawa. Niedługo rodzi mi się syn i 
wiele spraw dzięki polskiemu oby-
watelstwu będzie można załatwić 
łatwiej. A co do gry w reprezenta-
cji... Odpowiem tak, jeśli otrzymam 
powołanie do polskiej kadry, będę 
bardzo szczęśliwy.

rozmaWiał 
grzegorz połubińsKi
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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, 
ul. Dywizjonu 303 13B/20, 58 346 
61 87 – Rabat na usługi 

Punkty Partnerskie Lechii Gdańsk
• 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

•  15%  – Ri ta.  Salon 
Groomingu,  Gdańsk,  u l . 
Jabłońskiego 24/38 – Rabat na 
usługi i produkty

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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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GDAŃSKU ZAPRASZA 
p r o m o c j a

7 listopada o godz. 12 wejście na 
molo w Brzeźnie stanie się punktem 
startowym kolejnego  biegu odbywające-
go się pod hasłem „Jestem z Gdańska”. 
W tej niezwykłej imprezie w formule „run 
for fun” zwyciężają wszyscy uczestnicy. 
„Gdańsk biega” to świetny sposób, by 
spędzić aktywnie czas w gronie przyja-
ciół i rodziny. To jesienna propozycja dla 
wszystkich spragnionych ruchu i idealny 
sposób na walkę z jesienną depresją. 
Start jest bezpłatny!

Przygotowane z myślą o osobach w 
każdym wieku wydarzenie sportowe jest 
świetną okazją, by pokazać, że bieganie 
nie jest zajęciem wyłącznie dla profesjo-
nalistów. I chociaż w biegu wezmą udział 
znani sportowcy, wygrać może każdy z 
uczestników. W ubiegłym roku pobiegli 
Iwona Guzowska, Leszek Blanik, Adam 
Korol, Przemysław Miarczyński, Robert 
Banach i również w listopadzie na starcie 
nie zabraknie znanych nazwisk.

Gdańsk biega
„Gdańsk biega” rozpocznie się o 

godz. 12. Uczestnicy biegu będą mieli 
do pokonania 3 lub 6 kilometrów. Każdy 
startujący może więc dopasować dy-
stans do swoich możliwości. Trasa jest 
zróżnicowana – wiedzie zarówno po 
plaży, jak również alejką nadmorską.

Podczas imprezy ważniejsza, niż 
zajęte miejsce, jest sama przyjem-
ność uczestnictwa. Spośród wszyst-
kich, którzy miną linię metę, zosta-
ną rozlosowane atrakcyjne nagrody. 
Ich pula wyniesie łącznie 20.000 zł. 
Oprócz nagród organizatorzy roz-
dadzą mnóstwo gadżetów: opaski 
na rękę, maskotki gdańskiego lwa, 
podkładki pod tablice rejestracyjne. 
Ponadto stu pierwszych uczestni-
ków otrzyma koszulki akcji „Jestem 
z Gdańska”, zaś po biegu wszystkich 
rozgrzeje ciepły poczęstunek.

Okres jesienny nie musi być porą, 
gdy nasza aktywność ulega spowolnie-

niu. Bieganie jest idealną receptą na 
dobre samopoczucie podczas chłod-
niejszych dni. MOSiR w Gdańsku ma 
wyjątkową propozycję dla tych, którzy 
chcą się przygotować do listopadowej 
imprezy. Andrzej Magier, medalista MŚ 

i Europy w supermaratonie, będzie słu-
żył wskazówkami dotyczącymi treningu i 
odpowiedniego przygotowania do startu. 
Zapytania można składać droga mailo-
wą na adres: sport@mosir.gda.pl.

(GP)
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Debiut Huberta Wołąkiewicza w mecze  
reprezentacji Polski z Ekwadorem sprawił, 
że Lechia ma już dziewięciu piłkarzy,  
który dostąpili gry z orzełkiem na piersi.  

W 65-letniej historii klubu to niezbyt okazała liczba,  
ale trzeba wziąć pod uwagę, że biało-zieloni  
na szczeblu ekstraklasy grają dopiero 20. sezon  
i poza nielicznymi wyjątkami, nie odgrywali  
w rozgrywkach czołowej roli.

 

44 mecze i 1 bramka

Biało-zieloni w kadrze Polski

Najwięcej występów w kadrze 
– spośród lechistów – ma Roman 
Korynt. Legenda Lechii, kończąca 
kilka tygodni temu 81 lat, w latach 
1953-1959 wystąpiła 33 razy w bia-
ło-czerwonych barwach. Do pełni 
szczęścia Koryntowi zabrakło bram-
ki oraz sukcesu międzynarodowego. 
Gola na koncie ma tylko Alfred Ko-
kot, który jako pierwszy piłkarz Le-
chii zadebiutował w reprezentacji 
Polski. Wystąpił w jednym meczu 
– z Danią. Po jednym występie mają 
także bracia Gronowscy – Robert i 
Henryk, którzy w latach 50. decydo-
wali o sile drużyny z Traugutta.

Kolejnym piłkarzem Lechii, któ-
ry zadebiutował w kadrze, był Zdzi-
sław Puszkarz. Był to swego rodzaju 
ewenement, bo został powołany jako 

zawodnik II-ligowego wówczas klu-
bu. Selekcjonerem reprezentacji był 
Kazimierz Górski. – Przyszło pismo o 
powołaniu na mecz z NRD w Halle. 
Nie spodziewałem się tego, bo grałem 
zaledwie w II lidze. Pojechałem na 
kadrę, w aklimatyzacji pomogli mi 
Andrzej Szarmach i Grzegorz Lato. 
Już przed meczem wiedziałem, że za-
gram tylko jedną połowę. Więcej w 
kadrze już się nie pojawiłem, bo wa-
runkiem było przejście z II do I ligi, 
a ja nie chciałem opuszczać Lechii 
– wspominał to wydarzenie po latach 
Puszkarz. W 1987 roku trenerem ka-
dry był związany wcześniej z Lechią 
Wojciech Łazarek. Być może dzięki 
temu w reprezentacji zagrali kolej-
ni piłkarze biało-zielonych – Miro-
sław Pękala oraz Marek Ługowski. 

Na kolejnego reprezentanta Lechia 
czekała aż 21 lat! W grudniu 2008 
roku w kadrze Leo Beenhakera w me-
czu z Serbią zagrał Łukasz Trałka. Nie 
minęły dwa lata, a Lechia ma dziewią-
tego reprezentanta. Hubert Wołąkie-
wicz, debiutując 12 października 2010 
roku w towarzyskim meczu kadry z 
Ekwadorem, według statystyków i 
historyków został  868 debiutantem w 
biało-czerwonej koszulce. 

(MK)

Bilans piłkarzy Lechii w kadrze Polski
1. Alfred Kokot     1 mecz i 1 bramka (1949)
2. Roman Korynt     33 mecze (1963-1959)
3. Robert Gronowski     1 mecz (1953)
4. Henryk Gronowski    1 mecz (1957)
5. Zdzisław Puszkarz     1 mecz (1975)
6. Mirosław Pękala     1 mecz (1987)
7. Marek Ługowski     2 mecze (1987)
8. Łukasz Trałka     3 mecze (2008-2009)
9. Hubert Wołąkiewicz    1 mecz (2010)
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Roman Korynt w 1958 roku 
wyprowadzał kadrę Polski 
jako kapitan
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r e k l a m a 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

O angażu do Lechii

Od jakiegoś czasu zastanawiałem 
się nad pracą w polskiej piłce. Miałem 
kontakt ze Sportfive i ta firma zareko-
mendowała mnie władzom Lechii. Na 
początku czerwca dostałem telefon od 
trenera Kafarskiego. I po rozmowie 
stawiłem się w Gdańsku, gdzie roz-
mawialiśmy już o szczegółach współ-
pracy. Po uzgodnieniu z żoną stwier-
dziłem, że warto spróbować.

Przed kontaktem z Lechią miałem 
propozycję bardzo egzotyczną. Dosta-
łem ofertę pracy w Wietnamie, w klu-
bie z tamtejszej I ligi. Moja żona, gdy 
to usłyszała, to się przeraziła (śmiech).  

O Gdańsku

Gdańsk to było chyba miasto, które 
na mnie czekało. Mieszkałem w Bre-
mie przez wiele lat i tak wszystko paso-
wało, że jeśli trafię do Polski, to właśnie 
do Gdańska. Jak wiadomo, Brema i 
Gdańsk to miasta partnerskie, są między 
nimi bezpośrednie połączenia. Z Bremy 
jest tylko jedno połączenie lotnicze do 
Polski, i jest ono właśnie do Gdańska. 
Również bardzo wielu emigrantów w 
Bremie pochodzi z Wybrzeża.

 
O Bremie

Spędziłem tam ostatnich 27 lat. Do 
Niemiec trafiłem, będąc 10-letnim chło-
pakiem. Mieszkając jeszcze w Bytomiu, 
uczęszczałem na treningi Szombierek. 
W Bremie trenowałem w amatorskim 
klubie SC Vahr Bremen. Później zosta-
łem grającym trenerem w IV-ligowym  
FC Worpswede. Równolegle rozpoczą-
łem edukację trenerską. Obecnie mam 
licencję trenerską UEFA B. 

O szkoleniu
Styl szkolenia jest bardzo po-

dobny. Porównując do szkolenia w 

Niemczech, Lechia niczego nie musi 
się wstydzić. Różnice są przede 
wszystkim w organizacji, decydują 
tu pewne niuanse. Nasz klub idzie 
jednak w dobrym kierunku.  

O porównaniu 
z Bundesligą
 

Pierwsze temat z brzegu to liczba np. 
sprzętu treningowego. W Werderze 
rowerów treningowych jest 45, a w 
Lechii tylko 5. Co nie oznacza, że to 
głównie decyduje o tym, że młodzież 
jest gorzej szkolona. Innym przykła-
dem dla porównania jest punktual-
ność. To, co mnie mocno zaskoczyło, 
to że osoby, z którymi mam kontakt, 
nie przywiązują do tego wagi.  I jesz-
cze jest kilka takich drobiazgów, które 
– jak się zsumuje – powodują różnicę 
na niekorzyść polskich klubów.

O dumie i pasji

Nasi młodzi chłopcy jeszcze do 
końca nie potrafią zrozumieć, że są 
pracownikami tego klubu. Oni mu-
szą dążyć do celu, który da im lepszą 
przyszłość. Do tego potrzebna jest 
współpraca oraz wielka pasja. 

Niedawno byłem w Warszawie na 
meczu Lechii z Legią. Zaobserwowa-
łem zachowanie Brazylijczyka Deleu, 
który z takim szacunkiem odnosił się 
do herbu biało-zielonych. Zastana-
wiałem się, czy takiemu Deleu można 
w to wierzyć. I dziś mogę w 100% 
powiedzieć, że ja mu wierzę! Przed 
meczem z Arką, przez cały tydzień 
brałem udział w treningach zespołu 
trenera Kafarskiego i obserwowałem 
Brazylijczyka, z jakim zaangażowa-
niem pracuje na zajęciach. Widziałem 
także jego radość po wygranych der-
bach z Arką. On jest zawsze na pierw-
szym planie. W ogóle nie rozmawia 
po polsku, ale uczy się naszego języka 

i bardzo się stara, aby być częścią tej 
drużyny. Po wygranych meczach, gdy 
drużyna stoi przed kibicami, on jest 
zawsze przed kolegami, jest na pierw-
szym planie. I takie właśnie przykłady 
staram się przekazać naszej młodzieży. 
Każdy z młodych chłopców musi być 
dumny, że zakłada koszulkę Lechii. 

 
O Młodej Ekstraklasie

Ta liga jest bardzo specyficzna. Już 
na samym początku dostałem mocny 
prysznic, kiedy w pierwszym meczu 
przegraliśmy z Ruchem 0:5. Chorzo-
wianie jednak wyszli w składzie, w 
którym było 9 zawodników z kadry 
pierwszego zespołu. A my graliśmy 
16-, 18-latkami. I podobnie było w 
innych meczach – z Jagiellonią, Cra-
covią czy ostatnio z Legią, która mia-
ła w składzie reprezentantów Polski 
(Iwański i Wawrzyniak – dop. red.). 
To była dla mnie dobra lekcja. I mam 
po części trochę żal do organizatora 
rozgrywek, że przepisy pozwalają na 
takie wzmacnianie zespołów. Może 
trzeba, aby polskie kluby poszły wzo-
rem Lechii, która ma zespół rezerw 
oraz drużynę w Młodej Ekstraklasie.

 
O Młodej Lechii

Na początku usłyszałem, że druży-
na, którą obejmuję, jest nastawiona na 
szkolenie, a nie na wynik. Ale oczy-
wiście wychodzimy na boisko i każdy 
mecz chcemy wygrać. W ubiegłym 
sezonie zespół zajął ostatnie miejsce, 
więc jest też wyzwanie, aby teraz było 
lepiej. Moim celem jednak jest, aby 
każdego chłopaka jak najlepiej wy-
szkolić piłkarsko i przygotować ich 
na grę w pierwszej drużynie. Wierzę 
w to, że kilku z moich podopiecznych 
zadebiutuje w ekstraklasie. 

Wysłuchał 
mariusz KordeK

Spowiedź Waldemara Krajczyka, trenera Młodej Lechii 

Lechia zamiast Wietnamu

W czerwcu wywrócił swoje życie do góry nogami. Po 27 latach wrócił 
z Niemiec do Polski i objął drużynę Lechii, występującą w rozgrywkach 
Młodej Ekstraklasy. W październiku pod jego wodzą lechiści wygrali 
z Ruchem Chorzów i Arką Gdynia. O pierwszy miesiącach pobytu  

w Gdańsku mówi trener Waldemar Krajczyk, Ślązak z krwi i kości. 

Po ostatnim spotkaniu Wisły z Lechią w Krakowie wściekli na wynik 
i pracę arbitra piłkarze biało-zielonych nie podziękowali kibicom za dop-
ing. Z tego powodu Rada Drużyny w imieniu całego zespołu postanowiła 
wydać speecjalne oświadczenie, którego treść publikujemy poniżej.

Do kibiców Lechii i Wisły
Chcielibyśmy jeszcze raz wrócić do meczu Wisła Kraków – Lechia Gdańsk, 

a właściwie pierwszych minut po jego zakończeniu. Chodzi o brak pozdrowień 
i podziękowań dla sympatyków naszej drużyny oraz zaprzyjaźnionych z nimi 
fanów Wisły Kraków, którzy wspierali nas od pierwszej do ostatniej minuty 
sobotniego meczu. W związku z tym chcielibyśmy gorąco przeprosić wszyst-
kich kibiców obydwu Klubów. Zachowanie nasze wynikło tylko i wyłącznie z 
dużego rozczarowania przebiegiem spotkania i końcowym wynikiem rywal-
izacji, chęcią szybkiego udania się do szatni, by we własnym gronie przeżyć 
gorycz przegranej. Biorąc pod uwagę wspaniały doping dla naszej drużyny 
podczas meczu, jeszcze raz chcemy wyrazić ubolewanie oraz zapewnić, że 
takie zachowanie już nigdy nie będzie miało miejsca.

Jesteśmy dumni, że nasi kibice towarzyszą nam podczas spotkań 
wyjazdowych, nawet w najodleglejszych miejscowościach naszego kraju.

Z poważaniem
Piłkarze Lechii Gdańsk
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l Trener Młodej Lechii 
Waldemar Krajczyk
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G d z i e  s taw ia ł e ś 
pierwsze kroki związane 
z piłką nożną?

– Na podwórku na 
Niedźwiedniku, gdzie grałem 
ze starszymi kolegami. 
Mając 12 lat, występowałem 
z reprezentacją SP nr 38 w 
mistrzostwach Gdańska. Tam 
wypatrzył mnie trener Jerzy 
Brzyski, który tworzył drużynę 
Debiutanta Gdańsk. Grałem 
w niej przez kolejne dwa lata. 
Byłem też w reprezentacji wo-
jewództwa, którą w dużej mie-

Urzędnicy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mistrzami Polski w piłce nożnej!

Mistrzowie marszałka

Tegoroczna, trzecia już edycja 
mistrzostw, to kontynuacja turnie-
ju, który zapoczątkowany został w 
2008 roku przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podkarpackiego. 
W Stężycy na boisku zabrakło je-
dynie przedstawicieli Małopolski, 

rze tworzyli właśnie zawo- 
dnicy Debiutanta. W wieku 14 
lat trafiłem do Lechii Gdańsk. 

Jak wspominasz okres 
gry w Lechii?

– Przy Traugutta grałem 
niemal 5 lat, głównie na pozy-
cji prawego pomocnika albo 
napastnika. Zaczynałem od 
trampkarzy, potem byli juniorzy 
młodsi i juniorzy starsi. Te 
lata to był przede wszystkim 
okres piłkarskiego rozwoju pod 
okiem najlepszych trenerów na 

Rozmowa z Piotrem Bejrowskim, byłym piłkarzem Lechii (rocznik 1986),  
obecnie pracownikiem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

„Bejro” z Niedźwiednika
Pomorzu. Zadebiutowałem w 
derbach Trójmiasta, w których 
strzeliłem bramkę Arce Gdy-
nia. Wygraliśmy wtedy 1:0. 
Niezapomniane i bezcenne 
wspomnienie to dwa sezony 
gry na głównej płycie Lechii, 
wspomniana bramka strzelona 
w debiucie Arce czy też 5 goli 
zdobytych w meczu juniorów 
młodszych z Chojniczanką w 
2003 roku. To były piękne czasy.

Któremu z trenerów 
zawdzięczasz najwięcej?

– Mogę wymienić trzech 
takich trenerów. Pierwszy z 
nich to wspomniany już Jerzy 
Brzyski, u którego zaczynałem 
grę w piłkę nożną. Kolejni, 
którym wiele zawdzięczam, 
to Michał Stachowiak – mój 
pierwszy trener w Lechii 
Gdańsk oraz Krzysztof Słabik, 
u którego zrobiłem największe 
postępy, grając jeszcze w jun-
iorach młodszych.

Czy nauka gry na 
poziomie profesjonal-
nym różni się znacząco 
od gry, nazwijmy to, pod-
wórkowej?

– Na pewno jest różnica. 
Przede wszystkim w Lechii 
miałem do czynienia z wielo-
ma trenerami, każdy z nich był 
specjalistą w tym, co robił, i od 
każdego wiele się nauczyłem. 
Trening w profesjonalnym 
klubie kształtuje takiego pod-
wórkowego gracza. Inaczej też 
wygląda gra na dużym boisku 
pod okiem trenera.

Dlaczego dzisiaj nie 
grasz już zawodowo w 
piłkę nożną?

– Zawsze łączyłem dwie 
pasje – sport oraz zainter-
esowania, tj. politologię, 
stosunki międzynarodowe 
i historię, które miałem 
możliwość rozwinąć na stu-
diach. Po zakończeniu gry 
w juniorach wiedziałem, że 
ciężko będzie połączyć piłkę 
nożną na wysokim poziomie z 
nauką. Wybrałem studia, choć 
oczywiście nie porzuciłem 
piłki.

Up r aw i a s z  i n n e 
sporty?

– W wakacje gram w 
siatkówkę plażową. Ostatnio 
zainteresowałem się biegami 
długodystansowymi. Bie- 
gam na razie na dystansie 10 
km i półmaratony. Powoli 
przygotowuję się do maratonu. 
Być może już w przyszłym 
roku będę gotowy przebiec go 
poniżej 4 godzin.

Nadal kibicujesz 
Lechii? 

– Oczywiście. Cieszę się, że 
z sezonu na sezon mamy coraz 
lepszą drużynę, która jest w sta-
nie walczyć nawet o mistrzo- 
stwo kraju. Śledzę też losy 
moich kolegów, z którymi 
grałem w Lechii, bądź z który-
mi miałem okazje występować 
na boisku. 

Jak oceniasz rangę 
marszałkowskich mi-
strzostw?

– Byłem pozytywnie za-
skoczony wysokim poziomem 
tego turnieju. Uczestników mis-
trzostw cechowała ambicja, nikt 
nie odstawiał nogi, każdy grał 
do końca. Dominowała ostra 
gra i chęć zwycięstwa. Jednak to 
my wygraliśmy w całym turni-
eju, bo mieliśmy solidną i kon-
sekwentnie grającą drużynę.

Dziękuję za rozmowę.
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Piotr Bejrowski –  
strzelec gola 
na wagę zwycięstwa 

Ekipa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
jest najlepsza w Polsce
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Opola, Podlasia i Wielkopolski.  
Dwanaście zespołów podzielonych 
zostało na dwie grupy. Dwie najlep-
sze drużyny w każdej z grup awan-
sowały do półfinałów. W meczach 
grupowych najlepszymi okazały się 
reprezentacje województw: pomor-

skiego, lubelskiego, lubuskiego i łódzkiego.  
W półfinałach tryumfowały zespoły z Po-
morskiego i Lubelskiego. W meczu o trzecie 
miejsce reprezentacja Lubuskiego pokonała 
Łódzkie 1:0, a w finale Urząd Marszałkow-
ski Województwa Pomorskiego pokonał 
UM Województwa Lubelskiego 1:0. Na 
najlepszego zawodnika turnieju wybrano 
Rafała Klawikowskiego – kapitana zespołu 
reprezentującego Województwo Pomorskie. 
Najwięcej bramek dla Pomorza zdobył na-
tomiast Piotr Bejrowski. (SL)

MieCzysłaW sTrUK 
Marszałek Województwa Pomorskiego

– Bardzo się cieszę z sukcesu moich pracowników. Zwycięstwo piłkarzy reprezentujących Wojewódz-
two Pomorskie potwierdza popularność piłki nożnej na Pomorzu. Turniej rozgrywany był na nowoczes-
nych obiektach sportowych w gminie Stężyca, która jest doskonałym przykładem na to, że sport wśród 
mieszkańców Pomorza – niezależnie od wieku – jest bardzo popularny. Powstające w naszym regionie 
obiekty sportowe od rana do wieczora tętnią życiem. Regularnie odbywają się na nich zajęcia sportowe  
i turnieje, organizowane przez samych mieszkańców albo władze samorządowe.    

Obecnie aż 104 Orliki mamy oddane do użytku. Na koniec 2010 roku będziemy mieli 125 
nowoczesnych kompleksów sportowych. W województwie pomorskim powstają nowoczesne 
hale sportowe i stadiony. Te inwestycje są dowodem na to, że pomorski sport rośnie w siłę.

Pierwsze miejsce i złoty medal wywalczyła 
reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Pomorskiego  
podczas III mistrzostw Polski  

w piłce nożnej urzędów marszałkowskich,  
które rozegrano w Stężycy. W turnieju  
wzięło udział 12 urzędów marszałkowskich.  
Pomorscy urzędnicy w finale pokonali  
drużynę z województwa lubelskiego 1:0.  
Złotą bramkę strzelił Piotr Bejrowski.


