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Optymizm  
nie tylko urzędowy
– Mój zespół jest dobrze 

przygotowany i zaowocuje 
to naszymi zwycięstwami 

– mówi na starcie  
rozgrywek trener Lechii. 
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Wyspy jak grzyby 
po deszczu

Dwóch nowych Wysp 
Klubu doczekali się fani 

Lechii. Zapraszamy teraz 
również do CH Morena  

i Alma Market w Sopocie! 
Str. 6

Lechia  
to dobry wybór

Kamil Poźniak  
wybrał Gdańsk 

zamiast Białegostoku.  
Piłkarz związał się z Lechią  
pięcioletnim kontraktem. 

Oficjalne wydawnictwo Lechii Gdañsk         lechia.pl          1 (21)/2011             1.03.2011

N
a
k
ła

d
 5

0
.0

0
0
 e

g
z
.

Do trzech razy sztuka...
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Po długiej przerwie fani Lechii 
wreszcie będą mieli szansę 

zobaczyć w akcji swoich 
piłkarzy. Najbliższa okazja 
już w środę – do Gdańska 

przyjeżdża Jagiellonia Białystok.  
To będzie dobra okazja  

do wyrównania rachunków  
za ubiegłoroczne potyczki

w Pucharze Polski. 
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Zestaw par 17. kolejki  
(4-6 marca 2011)

• niedziela, godz. 17.00:
Lechia Gdańsk – 
Polonia Bytom

• piątek, godz. 17.45:
Śląsk Wrocław – 
Cracovia

• piątek, godz. 20.00:
Wisła Kraków – 
Ruch Chorzów  

• sobota, godz. 14.45:
Górnik Zabrze – 
Zagłębie Lubin  

• sobota, godz. 17.00:
Widzew Łódź – 
Korona Kielce 

• sobota, godz. 18.15:
GKS Bełchatów – 
Jagiellonia Białystok

• sobota, godz. 19.15:
Arka Gdynia – 
Lech Poznań

• niedziela, godz. 17.00:
Legia Warszawa – 
Polonia Warszawa

Wyniki 16. kolejki: Ruch – Lechia 
0:0, Arka – Wisła 0:1 (0:0), Craco-
via – Legia 3:3 (1:1), Polonia B. – 
GKS 1:1 (0:0), Zagłębie – Korona 
1:1 (1:1), Polonia W. – Górnik 0:0, 
Lech – Widzew 1:0 (1:0). Mecz 
Jagiellonia – Śląsk zostanie roze-
grany 8 marca o godz. 18.15. 

Tabela Ekstraklasy

   1. Jagiellonia Białystok  15  30  22-13
  2. Wisła Kraków  16  30  22-15
  3. Legia Warszawa  16  28 22-22
  4. Korona Kielce  16  26  21-18 
  5. GKS Bełchatów  16  24 20-19
  6. Lechia Gdańsk  16  24 22-18
  7. Górnik Zabrze  16  23  15-25
  8. Lech Poznań  16  22  19-14
  9. Polonia Warszawa  16  21 23-18
10. Śląsk Wrocław  15  20  21-20
11. Zagłębie Lubin  16  20  14-17
12. Polonia Bytom  16  18 14-17
13. Widzew Łódź  16  18  23-19
14. Ruch Chorzów 16  18  12-14
15. Arka Gdynia  16  17 9-15
16. Cracovia  16  9 19-34

W 18. kolejce (12-13 marca) 
grają: Jagiellonia – Lechia (so-
bota, godz. 19.15), Cracovia 
– Lech, Górnik – Arka, Korona 
– Polonia Bytom, Legia – Śląsk, 
Ruch – GKS, Wisła – Widzew, 
Zagłębie – Polonia Warszawa.

Od ofensywnej postawy 
Bediego Buvala (w białej koszulce) 
wiele będzie zależeć 
w środowym spotkaniu

Trwa sprzedaż biletów na dwa 
mecze Lechii w tym tygodniu 
– środowy mecz ćwiećfinału Pu-
charu Polski z Jagiellonią Biały-
stok (godz. 18.30) oraz niedziel-
ne spotkanie w Ekstraklasie z 
Polonią Bytom (godz. 17.00). 

Wejściówki są do nabycia w 
cenach: 10 zł – Sektor Ulgowy, 
20 zł – Sektor Zegar, 30 zł – Sek-
tor Prosta, 40 zł – Trybuna Skraj-
na, 50 zł – Trybuna Centralna. 
Uwaga – kobietom i młodzieży do 
lat 14 przysługuje 20% rabatu na 
wszystkie sektory (za wyjątkiem 
ulgowego). 

Rodziny mogą skorzystać z atrak-
cyjnych warunków obejrzenia spotka-
nia: 20 zł – bilet rodzinny do Sektora 
Ulgowego (1 dorosły + 1 lub 2 dzieci 
do 14 lat), 30 zł – bilet rodzinny do 
Sektora Ulgowego (2 dorosłych + od 
1 do 3 dzieci do 14 lat). 

Wejściówki na oba spotkania 
można nabywać:

1) w sklepie Red Box na sta-
dionie przy Traugutta 29 (od wtor-
ku do piątku w godz. 10-18, w 
sobotę w godz. 10-14); 

2) w dzień meczu w kasach 
stadionu przy ul. Traugutta 29 
(w środę 2 marca od godz. 10 do 
rozpoczęcia meczu, w niedzielę 6 
marca od godz. 11 do rozpoczę-
cia meczu);

2) na Wyspie Lechii w Galerii 
Bałtyckiej – poziom +1, (Gdańsk, 
al. Grunwaldzka 141) – czynna od 
poniedziałku do soboty w godz. 9-
21, w niedziele w godz. 10-20);

3) na Wyspie Lechii w Hiper-
markecie Real na Przymorzu – 
(Gdańsk, ul. Kołobrzeska 32) – czyn-
na od poniedziałku do soboty w godz. 
9-21, w niedziele w godz. 10-20);

4) na Wyspie Lechii w Centrum 
Handlowym Morena – (Gdańsk, ul. 
Schuberta 102A) – czynna od po-
niedziałku do soboty w godz. 9-21, 
w niedziele w godz. 10-20);

5) na Wyspie Lechii w Alma 
Market w Sopocie – (ul. Sikor-
skiego 8/10) – czynna od ponie-
działku do soboty w godz. 9-21, w 
niedziele w godz. 10-20);

6) w sklepie JR SPORT w 
Starogardzie Gdańskim (Galeria 
Wierzyca, ul. Kanałowa 1 – czynny 
od poniedziałku do piątku w godz. 
10-20, w soboty w godz. 10-16);  

7) w sklepie ADIDAS w Malbor-
ku (ul. Sienkiewicza 15 – czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 10-
18, w soboty w godz. 10-14); 

8) w Internecie na stronie 
www.Lechia.kupbilety.pl.

Nadal można zaopatrywać się w kar-
nety na mecze Lechii w rundzie  wiosen-
nej.  Abonamenty uprawniają do obe-
jrzenia aż ośmiu wiosennych spotkań: z 
Jagiellonią Białystok w Pucharze Polski 
oraz ligowych pojedynków z Polonią 
Bytom, GKS Bełchatów, Wisłą Kraków, 
Polonią Warszawa, Legią Warszawa, 
Lechem Poznań i Zagłębiem Lubin, 
zaś w przypadku awansu do półfinału 
PP – do zakupu biletu z 50% zniżką. 
W dodatku posiadacze karnetów z 
wiosny będą mieli pierwszeństwo 
przy wyborze dla siebie miejsca na 
nowej PGE Arenie Gdańsk, na której 
od przyszłego sezonu grać będą biało-
zieloni. Karnety to nie tylko gwarancja 
obejrzenia meczów Lechii z mocnymi 
rywalami, ale też możliwość korzysta-
nia z rabatów w ponad stu punktach 
partnerskich Lechii. 

W tym tygodniu karnety można 
nabywać we wtorek 1 marca w stałych 
punktach dystrybucji (Sklep Red Box 
na stadionie, na Wyspach Lechii w 
Gdańsku i Sopocie). Abonamenty są w 
cenach: 70 zł – Ulgowy, 140 zł – Zegar, 
210 zł – Prosta, 280 zł – Skrajna, 350 
zł – Centralna, 140 zł – Rodzinny do 
Sektora Ulgowego (1 dorosły + 1 lub 
2 dzieci do 14 lat), 210 zł – Rodzinny 
do Sektora Ulgowego (2 dorosłych + 
od 1 do 3 dzieci do 14 lat). Kobietom 
i młodzieży do lat 14 przysługuje 
20% rabatu na wszystkie sektory (za 
wyjątkiem ulgowego). 

Po środowym meczu z Jagiellonią 
ceny karnetów zostaną obniżone i 
będą kształtować się następująco: 
60 zł – Ulgowy, 120 zł – Zegar, 180 
zł – Prosta, 240 zł – Skrajna, 300 zł 
– Centralna, 120 zł – Rodzinny do 

Bilety na mecze
z Jagiellonią  
i Polonią Bytom 
w sprzedaży

Na ten moment 
wszyscy kibice 
Lechii czekali  
długą, choć 

niestety niekończącą się, 
zimę. W tym tygodniu 
wreszcie będzie można 
zobaczyć piłkarzy biało-
zielonych na stadionie  
przy Traugutta. Spędzą  
na nim ostatnią rundę  
w historii klubu.  
W najbliższych dniach  
czekają nas dwa wydarzenia.  
Już w środę o 18.30  
pierwszy mecz  
ćwierćfinałowy Pucharu 
Polski z Jagiellonią Białystok.  
Z kolei w niedzielę  
o godz. 17 spotkanie  
ligowe z Polonią Bytom.

Dla kibica Lechii hasło „Puchar 
Polski” ma dwa skojarzenia. To nieco 
już odległe, ale wciąż świeżo pozo-
stające w pamięci, czyli wywalcze-
nie przez biało-zielonych głównego 
trofeum w 1983 roku po pamiętnym 
finałowym meczu w Piotrkowie Try-
bunalskim z Piastem Gliwice (2:1). 
Skojarzenie drugie jest współczesne 
i dotyczy wspomnianej Jagiellonii. 
Dwa sezony temu to właśnie zespół 
z Białegostoku wyeliminował Le-
chię z tych rozgrywek, zwyciężając 
w Gdańsku 1:0. Ale zdecydowanie 
mocniej zabolały fanów biało-zielo-
nych ubiegłoroczne potyczki półfi-
nałowe. Przy Traugutta Lechia prze-
grała 1:2, a niektórzy fani do dziś nie 
mogą zrozumieć decyzji personal-
nych trenera Tomasza Kafarskiego. 
W rewanżu padł remis 1:1, który 
premiował Jagiellonię. Zresztą zespół 
z Białegostoku sięgnął wówczas po 
Puchar Polski, wygrywając w finale z 
Pogonią Szczecin. Okazja do rewan-
żu szykuje się więc wyśmienita.

Mierzyć się więc będzie Lechia z 
obrońcą trofeum i aktualnym liderem 

W tym tygodniu lechiści zagrają dwa mecze przed własną publicznością. 
Najciekawiej zapowiada się środowa konfrontacja w Pucharze Polski z Jagiellonią

Porachunki do wyrównania

ekstraklasy. Dla „Jagi” spotkanie w 
Gdańsku to pierwszy oficjalny tego-
roczny występ. Mecz ligowy ze Ślą-
skiem, z uwagi na panujące mrozy, 
przełożono. Forma drużyny Michała 
Probierza jest więc niewiadomą, ale 
nie ulega wątpliwości, że cele w Bia-
łymstoku stawiają sobie wysokie.

Realizować je muszą już bez Ka-
mila Grosickiego, którego sprzedano 
za 900 tysięcy euro do tureckiego 
Sivassporu, a przebojowy skrzydło-
wy zdążył już nad Bosforem zrobić 
furorę. Pozbyto się również Prze-
mysława Trytki oraz Igora Lewczu-
ka, ale dokonano także solidnych 
wzmocnień. O sile Jagiellonii mają 
m.in. stanowić pozyskani obcokra-
jowcy – uzdolniony czarnogórski 
obrońca Luka Pejović, jego rodak, 
pomocnik Ermin Seratlić, a także 

defensor z Armenii Robert Arzu-
manjan. Był też Bartłomiej Grzelak, 
lecz dla niego runda wiosenna już 
się zakończyła. Napastnik zerwał 
ścięgno Achillesa i nie zobaczy-
my go w tym sezonie na boisku. 
Za strzelanie goli odpowiadać więc 
wciąż będzie Tomasz Frankowski, 
ale oprócz swojego lidera Jagiellonia 
ma przecież całe mnóstwo solidnych 
zawodników. Poprzeczka dla Lechii 
na pewno zostanie w środę zawie-
szona wysoko.

Teoretycznie łatwiejsze powinno 
być dla biało-zielonych niedzielne 
spotkanie z bytomską Polonią. Trze-
ba jednak pamiętać, że to nie tylko 
rywal, z którym gdańszczanie grali o 
punkty najczęściej w swojej historii, 
ale również przeciwnik wyjątkowo 
niewygodny. Na 51 dotychczaso-

wych meczów, zaledwie 8 zakończy-
ło się zwycięstwami Lechii. Ostatni 
taki przypadek miał miejsce 5 lat 
temu, gdy w II lidze gdańszczanie 
wygrali u siebie 1:0. Na taki rezultat 
w niedzielę fani biało-zielonych z 
pewnością się nie obrażą. Polonia 
jednak na inaugurację z Bełchato-
wem pokazała, że broni tej wiosny 
nie złoży, mimo wielu problemów 
nękających ten klub. Sportowo ekipa 
Roberta Góralczyka, który zastąpił w 
roli trenera Jana Urbana, prezentuje 
się solidnie. I to mimo straty zimą 
trzech filarów – Szymona Gąsińskie-
go, Mariusza Ujka i Szymona Sawa-
li. W zamian sięgnięto po posiłki z 
klubów I ligi, a z Jagiellonii wypoży-
czono wspomnianego Trytkę, a także 
Krzysztofa Króla.
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Obrońca Lechii 
przekonuje,  
że zimę zespół  
dobrze przepracował  

i efekty będą wiosną 
widoczne. – W Pucharze 
Polski chcemy dojść do 
finału i wygrać decydujący 
mecz – mówi przed  
środowym meczem  
z Jagiellonią Krzysztof Bąk. 

Jak wysoko będzie mierzyć Le-
chia wiosną, zważywszy na Lekkie 
przemebLowanie składu?

– Zaszło kilka zmian, to prawda, 
ale tak jest zawsze. Niezależnie od 
nich wiem, że dobrze wykonaliśmy 
swoją pracę i mam nadzieję, że wiosną 
wielu fachowców wciąż będzie się 
w ciepłych słowach wypowiadać na 
temat naszej gry. Gdy będzie dobra, 
realizacja naszych celów będzie o wie-
le łatwiejsza. Walczymy o miejsce w 
szóstce ekstraklasy oraz Puchar Polski.

sparingi w TurcJi miały być 
osTaTeczną weryfikacJą waszeJ for-
my przed Ligą. wyniki był Jednak 
różne – zwycięsTwo, Trzy remisy 
i porażka. co z Tego może wynikać?

– Nasze mecze można ocenić w 
ten sposób, że im dalej w las, tym było 
lepiej. Nie graliśmy w Turcji z przypad-
kowymi zespołami. Na zgrupowaniu 
pracowaliśmy przede wszystkim nad 
naszym stylem oraz zgraniem się z 
nowymi zawodnikami. I to zostało wy-
konane. Wyniki sparingów są sprawą 
drugorzędną. Liczą się te w lidze.

aLe nie TyLko rozgrywkami eks-
TrakLasy będziecie wiosną żyLi. sam 
pan wspomniał, że Lechia chce Też 
zaisTnieć w pucharze poLski. Już w 
środę pierwszy mecz z JagieLLonią 
w ćwierćfinaLe Tych rozgrywek. 
JesT więc niepowTarzaLna szansa na 
rewanż za półfinałową rywaLizacJę 
z zeszłego roku, kiedy odpadLiście 
prakTycznie na własne życzenie.

– To prawda, ale do tamtych me-
czów już nie chcemy wracać. W Pu-
charze Polski chcemy dojść do finału 
i wygrać decydujący mecz. Liga też 
będzie ważna i nie będziemy odpusz-
czać żadnego spotkania, by zachować 
więcej sił na rozgrywki pucharowe. 
Rywalizację na obu frontach potraktu-
jemy tak samo poważnie. W każdym 
meczu będziemy dawać z siebie sto 

Rozmowa z Krzysztofem Bąkiem, obrońcą Lechii Gdańsk

Powalczymy na obu frontach

procent, a przy sile naszej kadry stać 
nas na to, by i w lidze, i w Pucharze 
Polski dobrze się zaprezentować.

nieformaLnie obwołano pana 
przywódcą Linii defensywneJ Le-
chii. krzyszTof bąk To Już sTupro-
cenTowy sToper, czy Jeszcze ma 
ciągoTki na prawą sTronę obrony, 
gdzie wysTępował wieLe LaT?

– Decydujące zdanie należy do tre-
nera. Jeśli ustawi mnie jako stopera, to 
będę grał na środku defensywy. I tak 
dzieje się najczęściej. Prawa obrona 
też nie jest mi obca. Na obozie w Tur-
cji zdarzyło się w czasie jednego ze 
sparingów, że tam właśnie zagrałem. 
Wielkiej różnicy to dla mnie nie robi, 
więc w razie potrzeby mogę pełnić na 
boisku różne role. Ważne, by jak naj-
lepiej wykonywać swoją pracę. Taki 
cel stawiam sobie na wiosnę.

pierwsze spoTkanie z ruchem za-
kończyło się bezbramkowym remi-
sem. Jak odebraLiście Ten rezuLTaT?

– Za nami ciężkie spotkanie i z 
punktu trzeba się trochę cieszyć. Naj-
ważniejsze, że nie przegraliśmy i nie 
wracamy z niczym. Choć do końca 
nie można być zadowolonym, bo 
przyjechaliśmy po wygraną.

rozmawiał 
grzegorz połubiński

Z wiosennym karnetem wybierzesz miejsce na PGE Arenie
Sektora Ulgowego (1 dorosły + 1 lub 
2 dzieci do 14 lat), 180 zł – Rodzinny 
do Sektora Ulgowego (2 dorosłych + 
od 1 do 3 dzieci do 14 lat). Sprzedaż 
karnetów prowadzona będzie w 
stałych punktach dystrybucji od 
czwartku do soboty. 

Z kolei po niedzielnym meczu 
z Polonią Bytom abonamenty będą 
w cenach: 50 zł – Ulgowy, 100 zł 
– Zegar, 150 zł – Prosta, 200 zł – 
Skrajna, 250 zł – Centralna, 100 zł 
– Rodzinny do Sektora Ulgowego 
(1 dorosły + 1 lub 2 dzieci do 14 
lat), 150 zł – Rodzinny do Sektora 
Ulgowego (2 dorosłych + od 1 do 3 
dzieci do 14 lat). Sprzedaż karnetów 
po obniżonych cenach prowadzona 
będzie wyłącznie do kolejnego meczu 
ligowego z GKS Bełchatów.
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– Walczymy o miejsce  
w szóstce oraz Puchar Polski 
– mówi o celach na wiosnę 
obrońca Lechii Krzysztof Bąk
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zmodyfikował pan pLan 
przygoTowań do wiosny w 
sTosunku do LaT minionych, 
wydłużaJąc chociażby zde-
cydowanie Tureckie zgrupo-
wanie. fakT Ten miał Jakieś 
głębsze dno czy wynikał Je-
dynie z przyczyn związanych 
z panuJącą o TeJ porze roku w 
poLsce pogodą?

– Zdecydowanie to drugie. 
W zeszłym roku byliśmy krócej 
w Turcji i po powrocie do kraju 
zimowa aura nie sprzyjała tre-
ningom w dobrych warunkach. 
Dlatego teraz postanowiliśmy 
dłużej poćwiczyć zagranicą. To 
był dobry pomysł i choć pierw-
szy raz wybraliśmy się na tak 
długi obóz, to gdybym miał 
jeszcze raz wybierać, wszystko 
odbyłoby się tak samo.

Poćwiczyliśmy na dobrych 
boiskach, rozegraliśmy wartoś-
ciowe sparingi. Może i czasem 
pojawiało się znużenie, niemniej 
nie pojechaliśmy tam przecież 
na wakacje.

wiosną będziecie waLczyć 
na dwóch fronTach. pLan mi-
nimum w Lidze To upLasowa-
nie się w czołoweJ szósTce. 
w pucharze poLski macie po-
waLczyć o główne Trofeum. 
czy Lechię sTać na reaLizacJę 
Tych ceLów?

– W naszych planach nic 
się nie zmienia. Chcemy grać 
o czołowe pozycje w lidze, a w 
Pucharze Polski zajść jak najda-
lej. Na obu frontach pragniemy 
sprawiać jak najwięcej niespo-
dzianek. Jednak na co dzień sku-
piać się wolimy na najbliższym 
meczu. W ten sposób łatwiej 
osiągnąć dalekosiężne cele.

Rozmowa z Tomaszem Kafarskim, trenerem Lechii Gdańsk

Optymizm nie tylko urzędowy

kiLka miesięcy Temu mówił 
pan, że dąży do zbudowania 
drużyny, kTóreJ Jakość odpo-
wiadać będzie sTandardom sTa-
dionu pge arena, na kTóry 
przeniesiecie się za pół roku. 

– Uważam, że słowo „ja-
kość” często pojawia się, gdy 
rozmawia się o naszej grze. Pro-
ces budowy drużyny jest skom-
plikowany i nie trwa pół roku 
czy rok. U nas na pewno jeszcze 
się nie zakończył. Systematycz-
nie, w każdym oknie transfero-
wym, staramy się wzmacniać tę 
drużynę, by przyciągać na nasz 
stadion jak najwięcej kibiców.

Transfery Luki Vućko, ka-
miLa poźniaka i LeVona airape-
Tiana To właśnie Te ze znakiem 
Jakości? czy ci piłkarze są w 
sTanie podbić serca fanów?

– Jestem przekonany, że każ-
dy z nich będzie decydować o 
naszej sile. Każdy ma spory po-
tencjał i zasób odpowiednich 
umiejętności. Za Vućko prze-
mawia doświadczenie. Chor-
wat grał na wielu europejskich 
stadionach, przy dużej liczbie 
widzów i z pewnością „nie pęk-
nie” przed realiami naszej ligi. 
Airapetian jest z tego grona naj-
mniej znany. Piłkarsko potrafi 
jednak wiele, czym przekonał 
nas podczas testów. Ma charak-
ter do futbolu, a płynąca w jego 
żyłach ormiańska krew powin-
na zaprowadzić go daleko. Poź-
niaka kibice znają najlepiej, bo 
wcześniej był w Bełchatowie. 
To gracz, który idealnie wpisuje 
się w moją filozofię gry. Dużo 
nam da pod względem piłkar-
skim. Ma naturalne inklinacje do 
gry ofensywnej.

czy Te wzmocnienia zre-
kompensuJą ubyTki? z Lechią 
pożegnało się przecież kiLku 
znanych piłkarzy - huberT 
wołąkiewicz, paweł buza-
ła, marek zieńczuk i marcin 
kaczmarek. nie żaL ich panu?

– Każdy z tych graczy od-
chodził w innych okolicznoś-
ciach, ale nie ma potrzeby rozpa-
miętywać teraz o przyczynach. 
Nie ma ich z nami, a ja nie mam 
w zwyczaju spoglądać wstecz. 
Natomiast nowi gracze powin-
ni stanowić wartość dodaną dla 
mojego zespołu.

zimą doczekał się pan po-
wołania koLeJnego swoJego 
zawodnika do reprezenTacJi. 
franciszek smuda sięgnął po 
sebasTiana małkowskiego. nie 
ma zagrożenia, że gracz Ten, 
wzorem huberTa wołąkiewicza 
czy wcześnieJ łukasza Trałki, 
wkróTce odeJdzie z Lechii? Tak 
To osTaTnio bywało, że powo-
łanie do kadry równało się ry-
chłemu opuszczeniu Lechii.

– Nie sądzę, by w przypadku 
Sebastiana było takie zagrożenie, 
bo przez 2,5 roku ma jeszcze 
kontrakt z naszym klubem. Oba-
wiam się czegoś innego. Seba-
stian musi wiedzieć, że poprzez 
powołanie do kadry nie złapał 
jeszcze Pana Boga za nogi. Musi 
wciąż się rozwijać i kształtować 
jako bramkarz, być głodnym gry 
oraz sukcesów, tym bardziej że 
jego pozycja w bramce wcale 
nie jest taka pewna. Paweł Kap-
sa, jego konkurent, to doświad-
czony bramkarz i jeśli dostanie 
swoją szansę, to długo może nie 
oddać pozycji między słupkami.

słyszeLiśmy, że w TurcJi 
wieLu Trenerów poLskich kLu-
bów, kTóre Też Tam przebywały, 
wręcz zazdrościło panu Takie-
go piłkarza Jak abdou razack 
Traore. czuJe się pan szczęś-
ciarzem, że ma w kadrze gracza 
o Takich umieJęTnościach?

– O walorach Razacka nie 
trzeba nikogo przekonywać. Cie-
szę się, że po tragicznej dla niego 
sytuacji spowodowanej śmiercią 
ojca, pozbierał się i jest znów z 
nami. Po tym, co pokazywał w 
ostatnich meczach, jestem spo-
kojny o jego dyspozycję. Wiosną 
bardzo na niego liczę.

aLe Liderem drużyny nie-
zmiennie pozosTanie łukasz 
surma? uknuTo naweT Teorię, 
że gdy on gra dobrze, To Le-
chia wygrywa. w przeciwnym 
razie punkTów nie ma.

– Może jest taka teoria, nie 
będę jej potwierdzał ani nie za-
przeczę. Łukasz z pewnością 
będzie decydował o naszej sile, 
ale nie chcę stawiać go pod ścia-
ną, że wszystko zależy od jego 
dyspozycji. Nie jest mu to abso-
lutnie potrzebne. Ja mogę tylko 
dodać, że jestem zadowolony ze 
współpracy z nim na linii trener-
kapitan. Zespół też ma świado-
mość posiadania kapitana, który 
w odpowiednim momencie po-

Mój optymizm przed rundą  
wiosenną nie jest urzędowy.  
Wiem, że zespół jest dobrze  
przygotowany i zaowocuje to  

naszymi zwycięstwami na boisku –  
przekonuje trener Lechii Tomasz Kafarski.

trafi wziąć ciężar gry na siebie. 
Będziemy mieć z tego wiele ko-
rzyści, choć – podkreślę jeszcze 
raz – liczę na wszystkich zawod-
ników. Nie tylko na Surmę.

a Jak będzie z łoTyszami? 
kożansa oraz LukJanoVsa 
śmiało można obwołać naJ-
większymi pechowcami okresu 
przygoTowawczego.

– Niestety. Można się jednak 
cieszyć, że „Wania” szybko wrócił 
do gry, choć początkowo wyda-
wało się, że jego absencja potrwa 
znacznie dłużej. Jeszcze chwilę 
zajmie mu dojście do pełni formy, 
ale będzie z niego pożytek. Liczę 
też na to, że jeszcze tej wiosny zo-
baczymy na boisku Kożansa.

Lechia z wiosny przypomi-
nać będzie sTyLem gry Tę z 
Jesieni?

– Zdecydowanie tak. Zimą 
solidnie potrenowaliśmy nad ele-
mentami techniczno-taktyczny-
mi. Oczywiście to życie dopiero 
pokaże, czy wykonana praca da 

nam polot w grze. Wierzę jed-
nak, że tak właśnie będzie.

dużo opTymizmu w Tych 
pana wypowiedziach, choć sło-
wa o właściwym przygoTowa-
niu i wykonaneJ ciężkieJ pracy 
słyszy się z usT każdego Trene-
ra przed każdą rundą. iLe więc 
w Tym wszysTkim urzędowego 
opTymizmu, a iLe reaLneJ oceny 
możLiwości zespołu?

– Optymizm nie jest urzędo-
wy. Czujemy się dobrze przygo-
towani do rozgrywek, powinni-
śmy być jeszcze bardziej syste-
matycznym zespołem. Tempo 
od razu jest wysokie. Liga, za 
chwilę mecz pucharowy. Po-
zostaje jedynie czekać na to, co 
boisko przyniesie, a liczę, że 
będą to zwycięstwa.

czego życzyć Tomaszowi 
kafarskiemu przed wiosną?

– Dużo zdrowia dla moich 
piłkarzy.

rozmawiał 
grzegorz połubiński

r e k l a m a
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Pod poprzeczkę

Pięć kroków 
do Europy

Piłkarska wiosna dopiero co 
wystartowała, a przed Lechią już w środę 
jedno z największych wyzwań w sezonie. 
Biało-zieloni grają w ćwierćfinale Pu-
charu Polski z Jagiellonią Białystok, która 
przed rokiem wyrzuciła ich za burtę 
tych rozgrywek. Tamten dwumecz, a 
właściwie pierwsze spotkanie w Gdańsku, 
wzbudziło wiele negatywnych emocji, 
która do dziś jeszcze nie ucichły. Nie ma 
już jednak sensu rozdrapywać ran, tym 
bardziej że mogą się one zabliźnić, jeśli 
tym razem to Lechia będzie górą. 

Lechia chce jak najszybciej pokazać 
się futbolowej Europie, a Puchar Pol-
ski to kręta i wyboista, ale w sumie 
najkrótsza do niej droga. Gdańszczan 
dzieli od niej już tylko (aż) pięć 
kroków, czyli pięć meczów. 

Przykład mogą brać właśnie z Jagiel-
lonii, która po odprawieniu z kwitkiem 
lechistów sięgnęła po trofeum. W nagrodę 
zagrała w III rundzie eliminacji Ligi Eu-
ropy i choć nie dała rady Arisowi Saloniki, 
to wstydu swojemu miastu i polskiej lidze 
na pewno nie przyniosła. Losy awansu 
ważyły się do ostatniej minuty, a Aris 
– jak pokazały późniejsze wyniki – okazał 
się jedną z rewelacji LE, dystansując w 
swojej grupie nawet obrońcę trofeum – 
Atletico Madryt (pogromcę znalazł dopi-
ero w naszpikowanym gwiazdami futbolu 
Manchesterze City). A Jagiellonia nie tylko 
naznaczyła swoją obecność na piłkarskiej 
mapie Europy, ale potrafiła przełożyć 
pucharowy sukces na ligę. Europejski 
paszport drużyny kusi zawodników i 
„Jaga” to spożytkowała. Wzmocniła 
jeszcze skład i jesienią była rewelacją ek-
straklasy, a dziś jest jednym z głównych 
kandydatów do mistrzostwa Polski.        

Dlatego liczę, że Lechia rzuci wszyst-
kie siły na Puchar Polski. Mam nadzieję, 
że te rozgrywki będą dla jej priorytetem, 
nawet kosztem straty 6. miejsca, które 
zostało wyznaczone jako cel minimum w 
ekstraklasie. Nawet kosztem zamrożonych 
premii. Inwestycja w puchar na pewno 
się opłaci. O awans do Europy przez ligę 
będzie niezwykle ciężko, bo nawet wyniki 
grającej efektowny futbol jesienią Lechii 
nie zawsze były przecież zadowalające. 
Optymizmem nie powiało też po so-
botnim meczu w Chorzowie, w którym 
gdańszczanie byli po prostu blado-zieloni 
i stracili dwa punkty. Jeśli takich wpadek 
Lechii przydarzy się więcej, o pościgu na 
czołową trójką nie będzie mowy. Dlatego 
środa będzie tak ważnym dniem dla 
Lechii i jej najbliższej przyszłości. 

Łukasz Pałucha,
Gazeta Wyborcza Trójmiasto 

O tym zawodniku 
było tej zimy  
bardzo głośno.  
Kamil Poźniak  

to mimowolny sprawca  
największego transferowego 
zamieszania. Ostatecznie 
pomocnik trafił do Lechii 
Gdańsk, z którą podpisał 
pięcioletni kontrakt.

Wychowanek Jedynki Kras-
nystaw, po czterech latach pobytu 
w GKS Bełchatów, postanowił nie 
przedłużać wygasającego w czerwcu 
kontraktu z tym klubem. Po utalento-
wanego pomocnika ręce szybko wy-
ciągnęła Jagiellonia Białystok, która 
była gotowa zapłacić za Poźniaka aż 
800 tysięcy złotych. Bełchatów przy-
stał na tę propozycję, a do publicznej 
wiadomości podano informację, że 
piłkarz podpisał czteroletnią umowę. 
W Białymstoku przygotowano nawet 
koszulkę z nazwiskiem zawodnika 
do oficjalnej prezentacji. Sęk w tym, 
że... Poźniak się rozmyślił. – Wszyst-
kie dokumenty dotyczące umowy in-
dywidualnej zostały wysłane agento-
wi zawodnika i niestety, po finalizacji 
transferu między klubami, zawodnik 
zmienił zdanie – informowała dyrek-
tor zarządzająca Jagiellonii Agniesz-
ka Syczewska.

Według informacji podanych na 
stronie internetowej Jagiellonii, po-
wodem decyzji młodego piłkarza była 
„obawa przed rywalizacją w drużynie 
o miejsce w podstawowej jedenastce 
i wątpliwości co do szans właściwe-
go rozwoju” w Jagiellonii. Kamil 
dziś zdecydowanie zaprzecza tej te-
orii. – Na pewno moje działanie nie 
było zamierzone. Transfery to ciężka 
sprawa, bo zazwyczaj chodzi o jakieś 
pieniądze. Tyle tytułem wyjaśnienia. 
A z trenerem Jagiellonii Michałem 
Probierzem porozmawiałem sobie w 
samolocie lecącym na zgrupowanie w 
Turcji i wszystko sobie wyjaśniliśmy 
– powiedział Poźniak.

Kamil Poźniak – nowy nabytek gdańskiej drużyny

Lechia to dobry wybór

Odmowa gry w 
Jagiellonii nie skoń-
czyła jednak jego 
problemów. Piłkarz 
wrócił do Bełcha-
towa, ale w tym 
samym czasie po-
jawiła się propozy-
cja z Lechii, z któ-
rej gracz zamierzał 
skorzystać. Tyle, że 
wkrótce odsunięto 
go od kadry pierw-
szej drużyny GKS za 
samowolny wyjazd 
na testy medyczne. 
Pomógł mu fakt, że 
Bełchatów bardzo chciał mieć u siebie 
Pawła Buzałę, który właśnie zamierzał 
pożegnać się z Lechią.

Strony ustali-
ły, że rozpoczną 
negoc j ac j e  w 
sprawie transak-
cji wymiennej, a 
zawodnicy po-
lecą na zgrupo-
wania ze swoimi 
przyszłymi klu-
bami. Trwało to 
wszystko bardzo 
długo, a efekt 
finalny poznali-
śmy dopiero po 
powrocie z obo-
zów. Ostatecznie 
Lechia oddała do 

Bełchatowa Buzałę i dopłaciła 400 
tysięcy złotych. Poźniak mógł ode-
tchnąć z ulgą.

– Początki były ciężkie, ale liczę, że 
koniec będzie radosny. Z grą w Lechii 
wiążę wielkie nadzieje. To klub, który 
umożliwi mi piłkarski rozwój i mam 
świadomość, że wykonałem krok w 
dobrym kierunku. Gdańszczanie od 
dawna grają dobrze w piłkę, o czym 
mogłem się przekonać z bliska na 
tureckim zgrupowaniu. Styl gry biało-
zielonych bardzo mi odpowiada i mam 
nadzieję, że przysporzę swoją grą spo-
ro radości kibicom. Z presją też sobie 
poradzę – zaznacza Poźniak.

W Gdańsku chce zrealizować 
jeszcze jeden cel. Dotychczas 26 razy 
zagrał w ekstraklasie, ale nie zdobył 
jeszcze żadnej bramki na boiskach 
krajowej elity. – Liczę, że w Gdańsku 
wreszcie się przełamię. Najważniejsze 
jednak, by wywalczyć sobie miejsce w 
podstawowym składzie. Panuje tu 
wprawdzie duża rywalizacja, lecz 
wierzę w swoje umiejętności, a nie 
ukrywam, że pragnę grać jak naj-
więcej. Jako pomocnik, bo w tej roli 
czuję się najlepiej – kończy nowy 
nabytek Lechii.

Pierwsza próba przełamania strze-
leckiego impasu w biało-zielonych 
barwach nie powiodła się. Mecz w 
Chorzowie Kamil Poźniak rozpoczął 
w wyjściowym zestawieniu, ale swoją 
grą, podobnie jak cały zespół, nikogo 
na kolana nie powalił. Pozostaje mieć 
nadzieję, że w kolejnych meczach bę-
dzie już zdecydowanie lepiej.

(GP)

r e k l a m a

Kamil Poźniak 
Data urodzenia: 11 grudnia 1989 r.
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Wzrost: 182 cm
Waga: 70 kg
Pozycja na boisku: pomocnik
Kluby w karierze: Jedynka Kras-
nystaw, Start Krasnystaw, GKS 
Bełchatów, Lechia Gdańsk.
Wielokrotny reprezentant Polski 
juniorów, kadry Polski U-21 i U-23. 
W ekstraklasie rozegrał dotąd 26 
spotkań. 
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Kamil Poźniak z marszu 
wywalczył miejsce 
w podstawowym składzie Lechii
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W dolnym rzędzie od lewej: Luiz Carlos Santos Deleu, Paweł Nowak, Michał Rogacki (masażysta), Robert Dominiak (trener odnowy biol.), Marek Szutowicz (trener przyg. fizycznego), Tomasz Kafarski (I trener), Jerzy Cyrak (II trener), Dariusz Gładyś (trener bramkarzy), Piotr Żuk (kierownik zespołu), Łukasz Surma, Abdou Razack Traore. 
W środkowym rzędzie od lewej: Kamil Poźniak, Krzysztof Bąk, Rafał Janicki, Wojciech Pawłowski, Sebastian Małkowski, Paweł Kapsa, Marko Bajić, Bedi Buval, Tomasz Bobrowski. 
W górnym rzędzie od lewej: Jakub Popielarz, Tomasz Dawidowski, Aliaksandr Sazankou, Ivans Lukjanovs, Marcin Pietrowski, Krystian Żabko, Patryk Brzeski, Piotr Wiśniewski, Levon Airapetian.
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Każde okno 
transferowe 
to także czas 
personalnych 

zmian w szatni.  
Zimą w Lechii  
doszło do sporych  
przemeblowań  
kadrowych.

Najdłużej trwały poszuki-
wania środkowego obrońcy, 
bo kontuzji kolana doznał 
Sergejs Kożans. Gdy okazało 
się, że uraz wyłączy Łotysza 
z gry w rundzie wiosennej, 
rozpoczęło się rozglądanie 
za zastępcą. Na testy do Tur-
cji przyjechało kilku graczy, 
m.in. Słowak Peter Ćvirik, 
Argentyńczyk Tobias Albar-
racin czy Macedończyk Goran 
Bogdanović. Wszyscy jednak 
oblali testy, a przeszedł je 
ten, który trafił do Lechii jako 
ostatni. Umiejętności piłkar-
skie Luki Vućko przypadły do 
gustu sztabowi szkoleniowe-
mu biało-zielonych i Chorwat, 
który przeszedł do gdańskiej 
drużyny na zasadzie wolnego 
transferu, podpisał półroczny 
kontrakt z opcją przedłużenia 
go o kolejne dwa lata. Vuć-
ko to doświadczony gracz, w 
dodatku imponujący świet-
nymi warunkami fizycznymi 
(197 cm wzrostu). Grał m.in. 
w Hajduku Split, a ostatnio 
w tureckim Eskisehirsporze, 
z którym rozwiązał kontrakt. 
Regularnie występował w 
młodzieżowej reprezentacji 
swojego kraju, a raz zagrał w 
kadrze seniorów Chorwacji.

Pozyskano też Kamila 
Poźniaka z GKS Bełchatów. 
W sprawie transferu utalen-
towanego gracza toczyły się 
długie negocjacje, zakończone 
powodzeniem tuż przed wzno-
wieniem rozgrywek ligowych. 
Ostatecznie Lechia zapłaciła 

W sobotę w Chorzowie pa-
nował kilkustopniowy mróz, ale 
podobnie przecież było także 
na innych polskich stadionach. 
Dlatego nie może być on jedy-
nym wytłumaczeniem przecięt-
nej postawy obu drużyn.

Lechię „zmroziło” zwłasz-
cza na początku gry, bo wsku-
tek błędu w obronie, w dogod-
nej sytuacji znalazł się Woj-
ciech Grzyb. Doświadczony 
pomocnik „Niebieskich” prze-
grał jednak pojedynek sam 
na sam z Sebastianem Mał-
kowskim. Później gospodarze 
poważniej już 
bramce Biało-
Zielonych nie 
zagrozili.

G d a ń -
szczanie też 
jednak nie za 
bardzo mieli 
się czym po-
chwalić. Bo 
niby prowa-
dzili grę, niby 
p r ó b o w a l i 
strzałów na 
bramkę rywali, ale ich ofen-
sywne akcje wyglądały mało 
przekonująco. Najlepszym za-
wodnikiem gości był Abdou 
Razack Traore, lecz i on nie 
był w stanie przechylić losów 
spotkania na korzyść gości.

Najdogodniejsze, choć nie-
liczne sytuacje, zmarnował za 
to Aliaksandr Sazankou, który 
przez 84 minuty, jakie spę-
dził na boisku, nie radził sobie 
najlepiej. Wyżej należy ocenić 
występy  rezerwowych. Paweł 
Nowak, Ivans Lukjanovs i 
Piotr Wiśniewski wnieśli spo-
ro ożywienia w szeregi gdań-

Trzech nowych piłkarzy wzmocniło zimą biało-zielonych

Posiłki do obrony

za pomocnika 400 tysięcy zło-
tych i oddała w drugą stronę 
Pawła Buzałę. Poźniak podpi-
sał z gdańszczanami długi, bo 
aż pięcioletni kontrakt.

Jako pierwszy trafił nato-
miast do drużyny biało-zielo-
nych Levon Airapetian. Repre-
zentant Armenii najlepiej czu-
je się w roli lewego obrońcy, 
choć alternatywnie może wy-
stępować również jako defen-
sywny pomocnik. Na testy do 
gdańskiego klubu trafił dzięki 
rekomendacji byłego gracza 
Lechii Sarkiza Chaczaterjana i 
przeszedł je pomyślnie.

Airapetian futbolowego 
abecadła uczył się w Ham-
burger SV, spędzając w tym 
klubie aż dwanaście lat. Nie 
zagrał nigdy w pierwszej dru-

żynie, jesień spędził w ojczy-
stym Pyuniku Erewań, ale 
gdy pojawiła się szansa gry 
w Polsce, nie wahał się ani 
chwili. Imponujący wyszko-
leniem technicznym piłkarz 
ma kontrakt na pół roku, ale 
zapisano w nim opcję prze-
dłużenia o trzy lata.

Do kadry pierwszego ze-
społu dokooptowano również 
dwóch zawodników z re-
zerw i Młodej Ekstraklasy. 
W okresie przygotowawczym 
skutecznością imponował To-
masz Bobrowski, który jed-
nak doznał kontuzji na obozie 
w Turcji i dochodzi do pełni 
formy. Postępy, jakie zrobił 
skrzydłowy, zostały jednak 
docenione przez trenera To-
masza Kafarskiego. Podobnie 

stało się w przypadku prawe-
go obrońcy Krystiana Żabko.

Były też ruchy w drugą 
stronę. Wspomniany Buzała 
odszedł do Bełchatowa, wcześ-
niej z Lechią pożegnali się: 
Hubert Wołąkiewicz (Lech Po-
znań), Marek Zieńczuk (Ruch 
Chorzów), Marcin Kaczmarek 
(ŁKS Łódź) i Damian Szupry-
towski (Górnik Polkowice). 
Do Bałtyku Gdynia wypoży-
czono Michała Pruchnika, a z 
gdańskim klubem pożegnali 
się też doświadczeni gracze, 
którzy ostatnio grali w rezer-
wach. Rozwiązano umowę z 
Jakubem Zabłockim, Arka-
diusz Mysona przeszedł do 
LKS Nieciecza, a Mateusz Bąk 
trafił do Wisły Płock.

(GP)

szczan i można jedynie żało-
wać, że nie było ich na placu 
gry od pierwszego gwizdka 
sędziego. Skończyło się więc 
na wyniku 0:0, identycznym 
jak w pierwszej rundzie.

– Mecz momentami był 
ciekawy, ale momentami też 
słaby. Szkoda, że nie udało 
nam się wywieźć stąd trzech 
punktów. Ruch może tej wios-
ny grać tylko lepiej. Z per-
spektywy doświadczeń z mojej 
gry przeciwko Ruchowi, był 
to najsłabszy zespół „Niebie-
skich”, z którym do tej pory 

się mierzy-
łem. Remis 
o d b i e r a m 
jednak jako 
dobrą mone-
tę na rozpo-
częcie rundy. 
Cieszę się, że 
w ogóle ta 
liga się za-
częła. A wraz 
ze wzrostem 
temperatu -
ry, wzrastał 

też będzie poziom rozgrywek 
– przekonuje trener Lechii 
Tomasz Kafarski.

– Też mogę żałować, że nie 
zgarnęliśmy trzech punktów. 
Szczególnie szkoda sytuacji 
sam na sam Wojtka Grzyba. 
To był taki mecz, że jedna 
wykorzystana okazja mogłaby 
dać którejś z drużyn trzy punk-
ty. W naszym eksperymental-
nym składzie nie daliśmy się 
Lechii i to też jest jakiś powód 
do zadowolenia – powiedział 
z kolei szkoleniowiec Ruchu 
Waldemar Fornalik.

(GP)

Pierwsze koty za płoty. Lechia na inaugurację 
wiosny zremisowała bezbramkowo z Ruchem

Remis wzięty  
za dobrą monetę
Jaka gra, taki wynik. Po bardzo przeciętnym 

meczu Ruch zremisował z Lechią 0:0  
i tak naprawdę był to sprawiedliwy rezultat.  
Z obu stron zabrakło nie tylko goli,  
ale także podbramkowych sytuacji.

Ruch – Lechia  0:0

Żółte kartki: Pietrowski, Bąk, Wiśniewski 
(Lechia). Sędziował: Paweł Gil (Lublin). 
Widzów: 5500.

RUCH: Perdijić – Djokić, Stawarczyk, Gro-
dzicki, Bronowicki – Grzyb (75 Janoszka), 
Komac, Szyndrowski, Zieńczuk – Olszar 
(58 Piech), Jankowski (82 Lisowski).

LECHIA: Małkowski – Pietrowski, Bąk, 
Vućko, Andriuskevicius – Bajić (72 Nowak),  
Surma, Poźniak (78 Lukjanovs) – 
Sazankow (84 Wiśniewski), Buval, Traore.
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Levon Airapetian  
(z prawej) 

wzmocnił Lechię 
na lewej stronie obrony
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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 Geo-
dezyjne, 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,  
Malbork, ul. Sienkiewicza 15 
– Rabat na odzież

• 5% – Carusek. Szkolenie kie-
rowców, Gdańsk, ul. Wita Stwos-

za 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 poligra- 
ficzne, 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. Hurtownia 
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 

•20% - Megarem. Usługi 
remontowo-budowlane, Gdańsk, 
ul. PCK 6A/1, tel. 517 785 114 
- Rabat na wszystkie usługi

Punkty Partnerskie Lechii Gdańsk
•15-20% – Usługi blacharsko-

lakiernicze, Gdańsk, ul. San-
domierska 55/57, tel. 500 39 24 
13 – Rabat: 15% na lakiernictwo, 
20% na blacharstwo

•10% – Foto-D. Usługi 
fotograficzne, Gdańsk, 
Gałczyńskiego 4, tel. 793 942 
987 – Rabat na usługi

•5% – Kibic Fanshop, Gdańsk, 
al. Grunwaldzka 129, tel. 58 
345 24 02 – Rabat na wszystkie 
produkty

Akcja Promocja –  
Punkty Partnerskie Lechii Gdańsk. 

Rabat za okazaniem ważnego 
karnetu na mecze Lechii  

lub Karty Kibica Lechii Gdańsk.
 

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

Jag i e l l on i a  B i a ł y s to k  S S A
Rok założenia: 1932
Barwy: żółto-czerwone
Adres: 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 (klub), 
  ul. Słoneczna 1 (stadion)
Prezes: Cezary Kulesza
Trener: Michał Probierz
II trener: Dariusz Jurczak
Asystent trenera: Bartłomiej Zalewski
Trener bramkarzy: Ryszard Jankowski
Kierownik drużyny: Sławomir Wołczyk
Fizjoterapeuci: Jarosław Ołdakowski, Marcin Piechowski

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

Bramkarze: 
33 Piotr LIPKA  28.04.1993 193/83 MKS Korsze
12  Grzegorz SANDOMIERSKI    5.09.1989  196/87  Ruch Wysokie Maz. 
  1 Jakub SŁOWIK  31.08.1991 190/82 Sparta Oborniki Wlkp.

Obrońcy: 
25 Robert ARZUMANJAN  24.07.1985 183/70 Randers FC
15  Thiago Rangel CIONEK    21.04.1986  184/80  CR Brasil 
24 Tadas KIJANSKAS    6.09.1985 184/78 Suduva Mariampol
17  Alexis NORAMBUENA  31.03.1984  176/70  Deportivo Ńublense 
  6 Luka PEJOVIĆ  31.07.1985 175/75 Mogren Budva
14  El Mehdi SIDQY      6.01.1984  190/80  Jeunesse Sportive d’El Massira 
  5  Andrius SKERLA    29.04.1977  185/81  Korona Kielce 

Pomocnicy: 
25 Łukasz BOGUSŁAWSKI  11.02.1993 187/78 MOSP Jagiellonia Białystok
23 Marcin BURKHARDT    25.09.1983  186/80  Metalist Charków 
22 Rafał GRZYB    16.01.1983  175/75  Polonia Bytom 
11  Hermes SOARES   19.09.1974  168/65  Korona Kielce 
  3  Mladen KAŠĆELAN    13.02.1983  178/70  Karpaty Lwów 
  8 Tomasz KUPISZ    2.01.1990 177/70 Wigan Athletic
13  Jarosław LATO    17.06.1977  183/77  Polonia Warszawa 
20  Maciej MAKUSZEWSKI  29.09.1989 176/70 Wigry Suwałki
31 Ermin SERATLIĆ  21.08.1990 176/70 Mladost Podgorica
  7 Franck Leopold ESSOMBA    9.02.1987 176/77 Bordj Bou Arreridj

Napastnicy: 
  9 Bartłomiej GRZELAK    9.08.1981 188/81 Sibir Nowosybirsk
21  Tomasz FRANKOWSKI    16.08.1974  172/64  Chicago Fire 
18 Bartłomiej PAWŁOWSKI  13.11.1992 178/70 Promień Opalenica
16  Jan PAWŁOWSKI  18.11.1992 187/79 Sokół Sokółka
   Vuk SOTIROVIĆ  13.07.1982 177/78 Śląsk Wrocław

W górnym rzędzie od lewej: Marcin Piechowski (fizjoterapeuta), Jarosław Ołdakowski (fizjoterapeuta), Jarosław Lato, 
Bartłomiej Grzelak, Marcin Burkhardt, Tadas Kijanskas, Andrius Skerla, Thiago Cionek, Luka Pejović, Ermin Seratlić, 
Bartłomiej Zalewski (asystent trenera), Ryszard Jankowski (trener bramkarzy). W środkowym rzędzie od lewej:  
Dariusz Jurczak (drugi trener), Robert Arzumanyan, Bartosz Soczyński, Piotr Lipka, Grzegorz Sandomierski, Jakub Słowik, 
Tomasz Ptak, Tomasz Kupisz, Franck Essomba, Sławomir Wołczyk (kierownik drużyny). W dolnym rzędzie  
od lewej: Przemysław Jastrzębski, Bartłomiej Pawłowski, Alexis Norambuena, Hermes, Michał Probierz (trener),  
Tomasz Frankowski, Mladen Kascelan, Rafał Grzyb, Maciej Makuszewski.
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Po l on i a  B y tom  S A
Rok założenia: 1945
Barwy: niebiesko-czerwone
Adres: 41-902 Bytom, ul. Piekarska 5 (klub), 
  ul. Olimpijska 2 (stadion)
Prezes: Damian Bartyla
Trener: Robert Góralczyk
Asystent trenera: Mateusz Smuda
Trener bramkarzy: Mirosław Dreszer
Kierownik drużyny: Jerzy Szpernalowski
Fizjoterapeuci: Tomasz Nierada, Tomasz Mrochen

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

Bramkarze: 
  1 Marcin JUSZCZYK  23.01.1985 188/86  Wisła Kraków
87 Seweryn KIEŁPIN  18.12.1987 184/81  Koszarawa Żywiec
99 Michał MISIEWICZ  11.10.1990 188/82  Sunderland AFC

Obrońcy: 
  5 Adrian CHOMIUK  23.06.1988 170/71  MKS Mielnik
27 Michal HANEK  18.09.1980 184/79  FC Tatran Prešov
  8 Peter HRICKO  25.07.1981 177/77  HFC Humenne
  2 Lukáš KILLAR    5.08.1981 191/83  SK Kladno
28 Krzysztof KRÓL    6.02.1987 184/73  Jagiellonia Białystok
23 Błażej TELICHOWSKI    6.06.1984 187/81  Polonia Warszawa
21 Karol TOMCZYK    5.09.1989 187/66  Polonia Bytom ME 
  3 Mateusz ŻYTKO  27.11.1982 187/80  Wisła Płock

Pomocnicy: 
  7 Miroslav BARČIK  26.05.1978 174/73  FC Nitra
19 Marek BAŽÍK    9.02.1976 168/67  FK Viktoria Žižkov
16 Dariusz JARECKI  23.03.1981 183/73  Jagiellonia Białystok
13 David KOBYLIK  27.06.1981 177/73  MSK Żilina
  9 Clemence MATAWU  29.11.1982 177/74  Podbeskidzie Bielsko-Biała
20 Marcin RADZEWICZ  30.06.1980 175/70  Piast Gliwice
  4 Łukasz TYMIŃSKI    8.11.1990 174/73  Śląsk Wrocław
18 Blažej VAŠČÁK  21.11.1983 185/83  MFK Koszyce
29 Mateusz ZACZYŃSKI  30.07.1991 167/64  Polonia Bytom ME

Napastnicy: 
10 Grzegorz PODSTAWEK  25.06.1979 182/80  Podbeskidzie Bielsko-Biała
26 Przemysław TRYTKO  26.08.1987 189/83  Jagiellonia Białystok
14 Robert WOJSYK  11.09.1990 185/75  MLKS Woźniki

Zespół z Podlasia w porównaniu z rundą jesienną stracił 
na wartości. Ale tylko na papierze. Odejście Kamila 
Grosickiego z pewnością odmieni oblicze gry „Jagi” 
w ofensywie, ale podobno na jego miejsce sprowadzono 
równie zdolnych i szybkich zawodników zagranicznych, 
którzy mają podnieść sportową wartość drużyny. Rzutem 
na taśmę doszło też do zakontraktowania nowego 
napastnika – w miejsce kontuzjowanego Bartłomieja 
Grzelaka (przyszedł do Jagiellonii za 400 tys. euro) 
zatwierdzono do gry w poniedziałek Vuka Sotirovicia, 
którego wskutek konfliktu z trenerem Orestem Lenczykiem 

chciał się pozbyć Śląsk Wrocław. Dla Serba to powrót 
do „Jagi”, w której z powodzeniem występował przed 
przenosinami... do Wrocławia.   
Znając jednak mentalność zwycięzcy i zapał trenera 
Michała Probierza do pracy, można się spodziewać,  
że Jagiellonia tak łatwo nie odda broni i zarówno w lidze, 
jak i w Pucharze Polski, do końca grać będzie o najwyższą 
stawkę. W Gdańsku jednak pamiętają ubiegłoroczne 
mecze z „Jagą” w pucharze i należy się spodziewać,  
że i tym razem oba zespoły stworzą w środę  
dobre i emocjonujące widowisko.    

Kłopoty targające bytomskim klubem są w środowisku 
piłkarskim powszechnie znane, ale mimo to zespół Polonii 
nie wywiesza jeszcze białej flagi. Zawodnicy mają niskie 
kontrakty, w klubie z trudem wiążą koniec z końcem, ale nie 
ma to większego wpływu na poczytania piłkarzy na boisku. 
Od kilku sezonów bytomianie bowiem utrzymują się w lidze, 
mimo że mają jeden z najniższych budżetów. Polonia ma w 
lidze markę solidnej, śląskiej ekipy. Zmieniają się piłkarze bądź 
trenerzy, a mimo to zespół ten tanio skóry nie sprzedaje. I to 
jest chyba teraz największy argument bytomian. Ciekawe, 
jak po zimowych perturbacjach będzie wyglądać ta drużyna. 

Trener Jurij Szatałow (obecnie Cracovia) opuścił Polonię  
w trakcie jesieni. Na jego miejsce przyszedł Jan Urban,  
ale szybko stracił animusz do pracy i po zakończeniu jesieni 
odszedł z klubu. Nie było już chyba chętnych,  
by objąć drużynę, dlatego postawiono na Roberta Góralczyka, 
pracownika naukowego katowickiej AWF, który do tej pory 
pracował jedynie z... kobietami. Czy  ten eksperyment się 
powiedzie? Przekonamy się na koniec maja. Już teraz jednak 
możemy być pewni, że poloniści w niedzielę postawią się  
w Gdańsku. Na piękny dla oka futbol z ich strony raczej  
nie ma co liczyć, za to będzie dominować walka w środku pola.   

W górnym rzędzie od lewej: Miroslav Barčik, Marcin Radzewicz, Marcin Dziewulski, Blažej Vaščák, Błażej Telichowski, 
Lukáš Killar, Mateusz Żytko, Karol Tomczyk, Krzysztof Król, Przemysław Trytko. W środkowym rzędzie od lewej: 
Jacek Trzeciak (asystent trenera), Mateusz Smuda (asystent trenera), Tomasz Mrochen (fizjoterapeuta), Robert Wojsyk, 
Seweryn Kiełpin, Marcin Juszczyk, Michał Misiewicz, Michal Hanek, Mirosław Dreszer (trener bramkarzy),  
Tomasz Nierada (fizjoterapeuta), Jerzy Szpernalowski (kierownik drużyny). W dolnym rzędzie od lewej: Marek Bažík, 
Peter Hricko, David Kobylik, Grzegorz Podstawek, Robert Góralczyk (trener), Adrian Chomiuk, Mateusz Zaczyński, 
Dariusz Jarecki, Łukasz Tymiński.
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Miejski Ośrodek Sportu i  Rrekreacji w Gdańsku poleca
Aktywne Miasto dla aktywnych gdańszczan
Sportowa oferta przy-

gotowana przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gdańsku na 2011 rok jest 
bardzo ciekawa. W ram-
ach akcji „Aktywne Miasto” 
każdy chętny będzie mógł 
wziąć udział w popularnych 
imprezach, w których ucz-
estnictwo jest bezpłatne.

Już w kwietniu rus-
za kolejna odsłona cyklu 
Grand Prix Nordic Walk-
ing. Przed nami trzy edycje, 
które będą organizowane 
w pasie nadmorskim, ideal-
nym miejscu dla uprawiania 

tej dyscypliny. Dla jej sym-
patyków z Gdańska i okolic 
najważniejsze daty to 2 kwi-
etnia, 4 czerwca oraz 25 
września.

Również w kwietniu 
staruje największy na Po-
morzu cykl imprez kolarst-
wa górskiego - MTB Bike 
Tour Gdańsk. Gdańskie 
MTB to wieloletnia renoma, 
gwarantująca wysoki pozi-
om organizacyjny i wielkie 
sportowe emocje. To także 
atrakcyjne nagrody, na 
które ma szansę każdy, nie 
tylko zwycięzcy. Rezerwu-

jcie sobie czas 16 kwietnia, 
2 lipca i 8 października.

29 maja największy 
trójmiejski plac zabaw 
- Kraina Zabawy (ul . 
Dąbrowszczaków) będzie 
tętnić życiem. Już ter-
az zapraszamy wszyst-
kie dzieci do wspólnego 
św ię towan ia  podczas 
rodzinnego festynu.

Rozpoczęcie sezonu let-
niego w Gdańsku w tym 
roku przyjmie sportową 
formułę. Plażowy Maraton 
Fitness to jedyne w Pols-
ce wydarzenie sportowe 

na świeżym powietrzu, w 
którym zostaną zaprezen-
towane wszystkie formy fit-
ness. Na finał całodziennej 
imprezy, która odbędzie się 
18 czerwca, zaplanowany 
został wieczorny maraton 
spiningowy.

Trzeci Maraton Sier-
pniowy im. Lecha Wałęsy to 
największa w Polsce impre-
za wrotkarska w randze za-
wodów Pucharu Świata. 28 
sierpnia do Gdańska zjadą 
najlepsi zawodnicy z całego 
globu. Trasa maratonu po-
prowadzi m.in. profesjon-

r e k l a m a

a l n y m 
t o r e m 
wrotkarskim wokół stadionu 
PGE Arena.

3 września na starcie 
do 49. Biegu Westerplatte 
staną setki wspaniałych 
sportowców oraz entuz-
jastów najpopularniejszej 
formy rekreacji ruchowej. 
Udział w imprezie jest 
bezpłatny. Łączna pula na-
gród dla zwycięzców i do 
rozlosowania wyniesie pon-
ad 25 tys. zł. 

„Gdańsk Biega” (6 listo-
pada) to wielkie wydarzenie 

rekreacyjne, które jest 
świetną okazją, by pokazać, 
że bieganie nie jest zajęciem 
wyłącznie dla profesjon-
alistów. I chociaż w biegu 
biorą udział znani sportow-
cy, olimpijczycy, celebryci 
(m.in. Iwona Guzowska, 
Adam Korol, Maciej „Gleba” 
Florek), w tej niezwykłej im-
prezie, w formule „run for 
fun” zwyciężają wszyscy. 
Start jest bezpłatny!

 
(GP)

Na początku lutego otwar-
te zostały dwie nowe Wyspy 
Lechii – w Centrum Han-
dlowym Morena w Gdańsku 
oraz w Alma Markecie w So-
pocie. Od października czyn-
ny jest punkt Lechii w Gale-
rii Bałtyckiej, zaś od grud-
nia w hipermarkecie Real na 
Przymorzu. To kolejny krok 
naprzód w rozwoju klubu 
i wyjście naprzeciw ocze-
kiwaniom fanów gdańskiej 
drużyny. – Wyspy cieszą się 
zainteresowaniem obecnych 
i przyszłych fanów Lechii, 
którzy będą chodzić na nasze 
mecze na nowej PGE Arenie. 
Dlatego decyzja o otwarciu 
kolejnych Wysp i to nie ko-

Cztery Wyspy Klubowe Lechii Gdańsk

Wyspy rosną jak grzyby po deszczu

niec rozwoju sieci punktów 
Lechii. Dzięki temu jesteśmy 
jeszcze bliżej naszych sym-
patyków, którzy po bilety czy 
pamiątki nie muszą jechać 
już na stadion, tylko mogą się 
w nie zaopatrzyć przy okazji 
robienia zakupów w centrach 
handlowych – mówi prezes 
Lechii Maciej Turnowiecki. 

Co ciekawe, wyspa Lechii 
w Sopocie jest pierwszym ofi-
cjalnym punktem poza Gdań-
skiem. – W Sopocie mamy 
bardzo duże grono stałych by-
walców na naszych meczach. 
I z myślą o nich, a także o no-
wych fanach Lechii, otworzyli-
śmy ten punkt – dodaje prezes 
Turnowiecki.     

Wyspy Lechii czynne są 
siedem dni w tygodniu (go-
dziny otwarcia i szczegółowe 
lokalizacje poniżej). Na każ-
dej z Wysp na fanów cze-
ka szeroka oferta klubowych 
gadżetów i pamiątek. Moż-
na również nabywać repli-
ki koszulek meczowych, czy 
inne produkty z linii klubowej 
Adidasa (m.in. dresy, ortalio-
ny, bluzy, plecaki, czapeczki). 
Poza biletami czy karnetami, 
fani mogą też na Wyspach 
– za wyjątkiem tej w Realu 
– składać wnioski o wydanie 
Karty Kibica Lechii, która bę-
dzie obowiązywać na nowej 
PGE Arenie. 

(PM)

Fani biało-zielonych nie muszą już  
fatygować się po bilety i karnety  
do kas stadionowych. Wystarczy  
odwiedzić Wyspy Lechii w czterech 

miejscach Gdańska i Sopotu. Poza tym  
na kibiców czeka szeroka oferta oficjalnych 
pamiątek, gadżetów i odzieży Lechii,  
z której całkowity dochód zasila budżet klubu.   

Wyspa Klubowa 
Lechii Gdańsk –  
Alma Market (I piętro)

ul. Sikorskiego 8/10
81-827 Sopot

Godziny otwarcia:
– pon.-sob. 9.00-21.00

– niedz.  10.00-20.00

Wyspa Klubowa  
Lechii Gdańsk –  
CH Morena Carrefour

ul. Schuberta 102 A
80-172 Gdańsk

Godziny otwarcia:
– pon.-sob. 9.00-21.00

– niedz.  10.00-20.00

Wyspa Klubowa  
Lechii Gdańsk –  
Galeria Bałtycka (poz. +1)

Al. Grunwaldzka 141
80-264 Gdańsk

Godziny otwarcia:
– pon.-sob. 9.00-21.00

– niedz. 10.00-20.00

Wyspa Klubowa 
Lechii Gdańsk –  
Hipermarket Real

ul. Kołobrzeska 32
80-394 Gdańsk

Godziny otwarcia:
– pon.-sob. 9.00-21.00

– niedz.  10.00-20.00

Fo
t. 

fig
ur

sk
i.c

om
.p

l

Fanów Lechii w Sopocie zapraszamy 
do odwiedzenia naszego stoiska 
na I piętrze w Alma Market
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