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JAGODA SAPOR O TURNIEJU I WALCE O ZŁOTO
AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU KOBIET

Ostatnia niedziela przyniosła nam bardzo dużą dawkę emocji, które towarzyszyły wspaniałej grze PWSZ Wałbrzych podczas Aka-
demickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet. O przeżyciach związanych z turniejem opowiedziała nam jedna z głównych bohate-
rek, bramkarka Jagoda Sapor.

Co czuje się po przegra-
nym finale. Srebrny medal 
ciąży czy cieszy?

Myślę, że to taka mieszan-
ka rozczarowania ze szczęś-
ciem. Czułyśmy, że możemy 
zdobyć złoto na tej impre-
zie, było nas na to stać. Od 
początku sprawa była sta-
wiana jasno - „gramy o zło-
to”. Niestety zakończyło się 
inaczej i musimy zadowolić 
się srebrem. Jednak może-
my być z siebie dumne, bo 
drogi do strefy medalowej 
prostej nie miałyśmy. 

Właśnie. To była można 
powiedzieć droga cier-
nista. Wymagała od was 
ogromnej odporności 
psychicznej. Co utkwiło ci 
w pamięci?

Dla mnie osobiście, naj-
bardziej z całego turnieju, 
w pamięci zapadnie mecz 
ćwierćfinałowy z Uniwersy-
tetem Szczecińskim. Emo-
cjonalny rollercoaster, jaki 
miał w tym spotkaniu miej-
sce, jest nie do opisania. 
Momentami ogromna złość, 
niedowierzanie, łzy z po-
wodu bólu. Wszystko po to, 
aby na koniec pojawiła się 
nieopisana radość, okrzyki 

szczęścia i łzy radości. Duma 
i poczucie, że po takim me-
czu stać nas na wszystko. 
Wrócić do gry w taki sposób 
i wygrać w rzutach karnych. 
To trzeba przeżyć, słowami 
się tego nie odda, w żaden 
sposób. 

Byłaś bohaterką w rzu-
tach karnych, także w pół-
finale.

Rzuty karne w ćwierćfina-
le, po niesamowitej podroży 
z piekła do nieba. Następnie 
powtórka z rozrywki w pół-
finale. Emocji i wspomnień 
nikt nam nie zabierze, cha-
rakter pokazałyśmy niejed-
nokrotnie, dałyśmy z siebie 
wszystko. Czwarty raz z rzę-
du kończymy AMP’y z me-
dalem. Te parę dni zostanie 
z nami na długo. 

Co takiego jest w tym 
turnieju, że wszyscy chcą 
go wygrać?

Sam turniej był wymaga-
jący, zdarzały się również 
wyniki, które zaskakiwały. 
Faworyci do czwórki odpa-
dali we wcześniejszych eta-
pach. Poziom był jak zwy-
kle, na tym etapie, wysoki, 
a mecze ciekawe dla oka. 
Kreatywne cieszynki. Wyj-

ścia na mecz tańcząc polo-
neza. AMP’y to swego ro-
dzaju święto piłkarskie, dla 
każdego pod innym kątem. 
Zawsze z miłą chęcią i z du-
żymi ambicjami bierzemy w 
nich udział. 

Turniej odbywał się w 
twoich rodzinnych stro-
nach. Pomogło?

Miło, że przyjechała ro-
dzina i znajomi, z którymi 
mogłam się, choć w ma-

łym stopniu podzielić tym 
„moim światem”. Wierzę, że 
także dla nich to było coś 
nowego i ciekawego.

Pojechałyście na zawo-
dy, gdzie PWSZ Wałbrzych 
zawsze jest faworytem. 
Przyzwyczaiłyście nas do 
sukcesów, ale w tym roku 
to już była inna drużyna. 
Ciężko było przewidzieć, 
na co was stać.

Problemy pojawiały się 
większe bądź mniejsze, ale 
to część sportu i życia. Nie 
ma, co się nad nimi zasta-
nawiać, bo mimo ich obec-
ności poradziłyśmy sobie i 
dotarłyśmy do finału. Prak-
tycznie połowy osób nie 
było z poprzedniego roku, 
kiedy to zdobyliśmy brąz. 
Były o nas różne opinie, jed-
nak my pokazałyśmy, że nie 
ważne, co się u nas dzieje, 
potrafimy to rozwiązać i 
osiągnąć to, co sobie posta-
nowiłyśmy. 

Jesteście w trakcie cięż-
kiego sezonu, mimo to, 
kibice oczekiwali medalu, 
ale z drugiej strony bali się 
o tym mówić głośno.

Mimo określonego celu, 
nie miałyśmy żadnej presji. 

Ta impreza to dla nas od-
skocznia od rozgrywek na 
trawie. Te parę dni to głów-
nie zabawa, spotkanie się ze 
znajomymi, doświadczenie 
nowych rzeczy i świetne 
mecze. Powoli wszystko z 
nas schodzi. Ilość bodźców 
w przeciągu tych 3 dni była 
ogromna. 

Jesteś zadowolona?
Dla mnie był to bar-

dzo ważny turniej, miałam 
ogromne oczekiwania, 
część z nich się spełniła, 
część nie, ale taki jest sport. 
Nie zawsze dostajemy to, co 
chcemy w danym momen-
cie.

Za moment rusza liga. 
Nie za dużo tych bodź-
ców?

Dostałyśmy dwa dni wol-
nego, po czym wracamy 
do dalszej pracy. Czeka nas 
mecz z Medykiem Konin na 
wyjeździe. Mamy teraz czas 
dla siebie, aby odpocząć, 
zapamiętać miłe chwile. 
Utrzymać tą pewność, którą 
zebrałyśmy na turnieju, jako 
drużyna i jako każda z osob-
na. Chcemy to przełożyć na 
rozgrywki w Ekstralidze.
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Wszyscy zapatrzeni
w Ekstraklasę

Ekstraklasa wbrew temu, 
co mówi się w zachod-
nich ligach Europy, nie 
wyznaczyła jeszcze daty 
wznowienia rozgrywek 
po epidemii. Zostanie 
ona ustalona dopiero po 
uzyskaniu informacji od 
UEFA dotyczących ter-
minarza międzynarodo-
wego oraz po decyzjach 
o zakończeniu obowią-
zywania zakazów wpro-
wadzonych przez rząd. 
Dopiero te informacje 
pozwolą regionalnym 
związkom zweryfikować, 
czy i jak mogą przepro-
wadzić sezon do szczęś-
liwego końca.

- Priorytetem całej Europy 
jest dokończenie rozgrywek 
ligowych. Dlatego przygoto-
wujemy się do tego kroku i 
rozważamy różne scenariusze 
powrotu na boiska, by dokoń-
czyć sezon w Ekstraklasie. 
Przełom maja i czerwca to tyl-
ko jeden z wielu wariantów, 
które bierzemy pod uwagę. 
Chciałbym jednak zdecydo-
wanie podkreślić, że na tym 
etapie nie ma żadnych wiążą-
cych ustaleń w zakresie daty 
wznowienia rozgrywek. Musi-
my poczekać na formalne de-
cyzje UEFA dotyczące nowych 
terminów zakończenia bieżą-
cego sezonu oraz harmono-
gramu rozgrywek międzyna-
rodowych. Nie zapadną też 
żadne decyzje o wznowieniu 
ligi bez cofnięcia przez rząd 
zakazów związanych z epide-
mią w kraju – komentuje Mar-
cin Animucki, prezes zarządu 
Ekstraklasy SA.

Szef Dolnośląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej wciąż żywi 
nadzieję, że obecny sezon w 
takiej czy innej formule, ale 
uda się dokończyć na boisku. 
Teoretycznie wszystko jest 
możliwe, nawet wznowienie 
rozgrywek. Czekamy na de-
cyzje u góry. One w pewnym 
sensie wyznaczą nam drogę 
postępowania. Drugim czyn-
nikiem będzie czas. Trzecim 
dobra wola wszystkich zainte-
resowanych.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Creme de la crem wałbrzyskiego futbolu
Od pewnego czasu kibice spierają się nad jakością wałbrzyskiej piłki nożnej. Wielu z nich uważa swoje drużyny za najlepsze.
Postanowiliśmy więc na podstawie wyników z 2019 roku sprawdzić, który zespół będzie nosił miano mistrza 2019!

Domowy świat wałbrzyskich sportowców
Ostatnio rozmawialiśmy z Weroniką Grzelak, która opowiadała nam, co słychać za oceanem. Dzisiaj podzielimy się z wami prze-

myśleniami od kilku innych sportowców, którzy jak wszyscy musieli zostać w domu. 

Tworząc klasyfikację, wzię-
liśmy pod uwagę rundę wio-
senną sezonu 2018/2019 i 
rundę jesienną obecnych roz-
grywek Wałbrzyskiej Serie A. 
W pierwszej połowie roku w 
grze było 5 zespołów: Górnik 
Nowe Miasto Wałbrzych, Gór-
nik Wałbrzych, Czarni Wał-
brzych, Zagłębie Wałbrzych 
oraz Podgórze Wałbrzych. 
Żeby wyłonić naszego mi-
strza, stworzyliśmy klasyfi-
kację biorącą pod uwagę wy-
łącznie wyniki pomiędzy tymi 
drużynami. 

Wiosną najlepiej zaprezen-
towała się drużyna z Nowego 
Miasta. Podopieczni Sebastia-
na Raciniewskiego zdobyli 
na tym etapie 10 punktów. 
W pokonanym polu zostawili 
Górnika, Czarnych i Zagłębie. 
Jedyna strata punktów miała 
miejsce w pojedynku z Pod-
górzem. W tej części roku do-
brze prezentowali się Czarni, 
zdobywając 6 punktów oraz 
wspomniane już Podgórze, 
które zgromadziło punktów 
7. Koniec sezonu okazał się 
jednak dla zespołu wyjątko-
wo przykry. Podgórze spadło 

do Serie B, tracąc szanse na 
kolejne punkty w klasyfikacji. 
Nie oznacza to jednak, że jej 
wyniki nie będą brane pod 
uwagę.

Jesienią komplet punktów 
ponownie zdobywa zespół 
Nowego Miasta. Nieco lepiej 
radzi sobie prowadzona przez 
trenera Marcina Domagałę 
drużyna Górnika. Najgorzej 
na tym etapie poradziły so-
bie ekipy występujące na 
arenie przy ulicy Dąbrowskie-
go. Czarni i Zagłębie zdobyły 
łącznie zaledwie 3 punkty. 

Sumując wszystkie wyni-
ki, również te, które uzyskała 
drużyna Podgórza, okazuje 
się, że najlepiej w 2019 roku 
poradziła sobie drużyna Gór-
nika Nowe Miasto. Drugie 
miejsce, z 10 punktową stra-
tą uplasował się Górnik Wał-
brzych. Na trzecim miejscu 
podium znalazła się drużyna 
Podgórza! Jest to o tyle istot-
ne, że Podgórze w Serie A gra-
ło jedynie wiosną! Dalej zna-
leźli się Czarni i na ostatnim 
miejscu Zagłębie.

JZ

Dzięki uprzejmości na-
szych bohaterów zajrzeliśmy 
do domów piłkarki i piłkarza. 
Pokażemy również, co ro-
bią w domu przedstawiciele 
sportów halowych.

- Pracuje z indywidual-
nym programem treningo-
wym. Stosuję się do wytycz-
nych, jakie otrzymałyśmy z 
klubu. Można teraz popra-
cować nad fundamentami, 
które się lekko zakurzyły, 
jak mobilność czy stabilność 
w moim przypadku. Formę 
trzeba podtrzymać, ale tre-
ning nie zajmuje mi całego 
czasu. Wystarczy trochę kre-
atywności i jesteśmy w sta-
nie odkryć nowe pasje, żeby 

poradzić sobie z taką ilością 
czasu. W tym czasie poma-
ga praca, czytanie książek, 
treningi, zajęcia domowe 
czy na ogrodzie. Dodatkowo 
można grać w gry planszo-
we/karciane, oglądać filmy, 
gotować, uczyć się języków, 
tworzyć, malować - co nam 
tylko przyjdzie do głowy! 
Jak widać staram się wyko-
rzystać ten czas w inny, ale 
produktywny sposób. Zde-
cydowanie więcej czasu niż 
zazwyczaj poświęcam także 
projektowi „Catch The Dre-
am” – mówi Jagoda Sapor.

Kilka zdań o czasie w 
domu powiedział także Karol 
Ślęczkowski.

- Swój czas wolny związa-
ny z kwarantanną spędzam 
bardzo aktywnie. Większość 
niego poświęcam na naukę, 
gdyż uważam, że to dobry 
moment na doszlifowanie 
swojej wiedzy.Część dni spę-
dzam na sportowo: biega-
jąc, jeżdżąc na rowerze czy 
ćwicząc w domu gdyż, jako 
piłkarz muszę dbać o for-
mę. Sport jest czymś, co ko-
cham. Wieczorami oglądam 
filmy bądź seriale. Czasem 
spędzam czas bardziej ar-
tystycznie i rysuje. Czasami 
siadam z rodzicami i gra-
my w karty. Spędzamy czas 
wspólnie przez co stajemy 
się sobie jeszcze bliżsi. Uwa-

żam, że czas kwarantanny 
możemy wykorzystać bar-
dzo pożytecznie rozwijając 
swoje pasje, rozwijając się 
intelektualnie czy spędzając 
czas z rodziną.

Zdjęciami z domowych za-
baw z dziećmi podzielili się z 
nami bramkarz Zagłębia Wał-
brzych, były gracz Górnika, 
obecnie trener, dziennikarz 
Michał Borzemski. Grzegorz 
Guzal z Chełmca Wałbrzych 
zauważył, że dzięki klockom 
Lego można wyjść na basen 
czy do restauracji.

JZ
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Historia z barażem w tle
Trudne czasy, z jakimi nam wszystkim przyjdzie się zmierzyć w nadchodzących miesiącach, zapowiadają się jak film grozy, 

którego zakończenie, niekoniecznie musi przynieść hollywoodzkie szczęśliwe zakończenie. Jak poradzą sobie z tym tematem 
wałbrzyskie kluby? Cytując klasyka gatunku „… są takie sprawy, które się fizjonomom nie śniły”. 

Punkt zwrotny w naj-
nowszej historii Górnika 
Wałbrzych miał miejsce w 
połowie 2016 roku. Wspa-
niały sezon w III lidze, pod-
czas którego supersnajper 
Marcin Orłowski, ścigał się 
z Robertem Lewandowskim 
w częstotliwości strzela-
nych bramek. Lewy strzelał 
5, Marcin również 5. Lewy 
zaliczał hattricka. Marcin 
wcale nie był gorszy. No, 
ale jak to w życiu bywa, ży-
cie lubi płatać figle. 

 Część I. Baraż o baraż
Najpierw do niecodzien-

nej sytuacji doszło 8 czerw-
ca. Biało-niebiescy musieli 
bić się z Polkowicami o pra-
wo gry w barażach o ma-
rzenia i lepsze jutro. Wał-
brzyszanie na neutralnym 
gruncie zagrali bardzo do-
bry mecz. Wygrali pewnie. 
Do domu wracali w chwale. 

Część II. Polonia w Wał-
brzychu

Mecz z Polonią Warsza-
wa elektryzował fanów pił-
ki nożnej w całym mieście. 
Kibice Górnika Wałbrzych 
od samego początku twier-
dzili, że przyjdą dopingo-
wać swój ukochany klub. W 
końcu na ich terenie miały 
zagrać słynne „Czarne ko-
szule”. Rywal znany, nieko-
nieczne w Polsce lubiany. 
Co nam zostało w pamięci 
po zakończeniu przez sę-
dziego zawodów? Przede 
wszystkim buta gości z 
Warszawy. „Panowie z klu-
bu przy ulicy Konwiktor-
skiej. Dzisiaj gracie tylko 
albo aż w III lidze. Jeszcze 
nie awansowaliście do II, 
a na szacunek trzeba sobie 
zasłużyć. Nikt nie będzie się 
przed wami kłaniał w pas, 
bo panowie ze stolicy przy-
jechali.” – pisaliśmy opisu-
jąc wydarzenie. „W czasie 
meczu więcej widziałem w 
waszym wykonaniu fauli, 
nieczystych zagrań, prób 
prowokowania swoich 
rywali. Zastanawia mnie 
tylko, dlaczego? Czyżby 
okazało się, że wpadliście 

już panowie na to, że od 
najlepszych lat dzielą was 
lata świetlne?”

Warszawska „Łączy nas 
piłka” przygotowała skrót 
z meczu, w którym „za-
pomniano” umieścić akcji 
z 1 minuty i ekwilibry-
stycznej obrony golkipera 
gości. Była też szansa Mi-
galskiego, który przegrał 
pojedynek sam na sam. Co 
ze strzałem Tyktora, Or-

łowskiego. Oba z trudem 
obronione. Skończyło się 
1:1 i biało-niebieska armia 
wyruszyła na bój do War-
szawy.

Część III. Górnik w War-
szawie

Niezależnie od walki 
i serca zostawionego na 
boisku był to w wykona-
niu Górnika Wałbrzych 
mecz dużo słabszy. Kró-
lowała bojaźliwość i nie-
frasobliwość. Brakowało 
skuteczności. Brakowało 
spokoju i rozsądku. To  tak 
jakby nasi chłopcy za bar-
dzo chcieli wygrać  a sama 
chęć miała ich paraliżować.  
Niedokładne podania skut-
kowały groźnymi atakami 
gospodarzy. Polonia wy-
grała, bo... nie chcę być źle 
odebranym, ale wierzę, że 
wygrała, bo... Górnik miał 
słabszy dzień.

Druga część była lepsza, 
składne akcje przy dużym 
zaangażowaniu dawały na-

dzieję na lepszy koniec. Z 
meczu przy ulicy Konwik-
torskiej zapamiętaliśmy 
jeszcze skandaliczne sę-
dziowanie. To był koszmar. 
Szczególnie widząc telewi-
zyjne powtórki. Zwyczaj-
ny dramat. Polonia wygra-
ła, bo wykorzystała błędy 
Górnika. Tylko czy to musi 
oznaczać taki brak prawo-
rządności w sędziowaniu 
zawodów? „Panowie sę-

dziowie... może lepiej, że  
to, co o was myślę  jest zbyt 
wulgarne żeby  o tym pisać 
na łamach mediów. Wstyd 
i hańba... zresztą, po co się 
produkować i tak dostanie-
cie notę powyżej  8 na 10 
możliwych. Grunt to zacho-
wać wszystko w rodzinie, 
prawda?”. Taka dygresja 
towarzyszyła fanom Górni-
ka, którzy dobrze wiedzieli 
o związkach ludzi zarządza-
jących Polonią z kolegium 
sędziowskim na szczycie 
i komuś zależało, aby po-
móc. Komu? Nie mnie w to 
wnikać.

 
Część IV. Ze szczytu w 

przepaść
Po meczu, Marcin Orłow-

ski siedział na schodach 
autokaru, którym drużyna 
miała wrócić domu. Smu-
tek w oczach wyraźnie coś 
znaczył. Kończyła się jego 
przygoda z Górnikiem. 
Kończyła się też przygoda 
Górnika z dużą piłką. Brzmi 

to o zgrozo strasznie. Gra w 
III lidze i duża piłka. Z per-
spektywy czasu okazuje się 
jednak, że to była wielka 
piłka. Tragiczne zakończe-
nie kolejnego sezonu. Dzię-
ki trenerowi Fojnie, udało 
się przedłużyć agonie klu-
bu, który przegrał z syste-
mem. Na murawie bywało 
różnie, ale ostatecznie to 
pieniądze zadecydowały o 
wycofaniu drużyny z IV ligi 

i to w momencie, gdy spor-
towo było jakoś. 

Dzisiaj Górnik bez sta-
dionu, bez miłości w Ratu-
szu gra na poziomie klasy 
A. Poczynania zawodników, 
mających doświadczenie 
II-ligowe, możemy oglądać 
na historycznym obiekcie. 
Historycznym i zrujnowa-
nym. Fani biało-niebieskich 
dopingują swój zespół bar-
dzo gorąco. Licznie też sta-
wiają się na każdym meczu. 
Pomagają im krzaki rosnące 
na trybunach. Te zaś rozsy-
pują się w proch. Stadion 
umiera, ale Górnik rodzi się 
na nowo. I to właśnie dzięki 
kibicom, którzy są niczym 
ojciec. Opiekują się dru-
żyną. Zbierają pieniądze. 
Opłacają sędziów. Kupują 
koszulki. Mam nadzieję, 
że  będą to dobre zmiany. 
Nadzieja zawsze umiera 
ostatnia.

JZ

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Gdyby nie wirus...
Równo trzydzieści lat temu, 
pewnie już o tej porze, w 
kwietniu, jako dziewięciolet-
ni gówniarz odliczałem dni 
do 8 czerwca czyli do dnia, w 
którym miały się rozpocząć 
wyczekiwane przeze mnie 
od wielu miesięcy piłkarskie 
mistrzostwa świata we Wło-
szech - Italia ‚90. Mój pierwszy 
mundial i pierwszy turniej jaki 
świadomie oglądałem. Wcześ-
niej miałem jakieś przebłyski 
z EURO ‚88, ale moja piłkar-
ska pasja eksplodowała jakoś 
tak w 1989. Pasja, która trwa 
do dzisiaj i ciągle się rozwija 
a także stała się częscią mojej 
działalności biznesowej oraz 
pozwala mi się spełniać spor-
towo - choć zawodowo nigdy 
nie grałem, ale parę rekordów 
(w tym Guinness’a) w żonglo-
waniu piłką nożną (i nie tylko 
nożną) się ma!
Włoski turniej przez ekspertów 
oceniony za mocno przecięt-
ny, defensywny, zachowawczy 
i momentami wręcz nudny (ja 
oczywiście w wieku dziewię-
ciu lat analiz taktycznych nie 
robiłem), dla mnie był i pozo-
stał wydarzeniem kultowym, 
wręcz mistycznym! Wielu za-
wodników już wówczas znałem 
i czekałem na to, co pokażą 
na mistrzostwach. Maradona, 
holenderskie trio: van Basten, 
Rijkaard, Gullit, Gianluca Vialli, 
Gary Lineker ...ale oni akurat 
za dużo nie pokazali. Objawiły 
się nowe gwiazdy: Salvatore 
„Toto” Schillaci, Roberto Bag-
gio, Claudio Caniggia, Sergio 
Goycochea, David Platt, Dra-
gan Stojković. Niektóre z nich 
pozostały gwiazdami tamtego 
jednego turnieju, inne zrobiły 
ciekawe kariery. A ja w futbolu 
zakochałem się na dobre i na 
zawsze! I dzisiaj też odliczał-
bym już dni do meczu otwar-
cia EURO 2020 w Rzymie, bo 
akurat w trzydziestą rocznicę 
mistrzostw świata Italia ‚90, 
dla uczczenia tamtego wyda-
rzenia i mojej pasji, planowa-
łem właśnie przy okazji meczu 
otwarcia pobicie w Rzymie 
kolejnego rekordu Guinness’a 
w żonglerce - w konkurencji 
- jakżeby inaczej - siódemka 
Maradony (oczywiście jeden z 
pierwszych moich idoli). Nie-
stety nietoperz z Wuhan po-
krzyżował te plany, ale wierzę, 
że szybko uda się do nich po-
wrócić!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Michał  
Nazwisko: Borzemski 
Data urodzenia:
26 sierpnia 1983 roku 
Pseudonim sportowy:  Borzem 
Klub: MKS Basket Szczawno-Zdrój (koszykówka),
#robimykoszykowke

Największy dotychczasowy sukces?
Jeśli chodzi o sukces organizacyjny, to na pewno tur-
niej koszykówki ulicznej Alkatraz, który jest rozgry-
wany od 17 lat i z roku na rok cieszy się coraz większą 
popularnością. Jako zawodnik zaś wraz z Górnikiem 
Wałbrzych awansowałem do II ligi koszykarzy, a w se-
zonie 2014/2015 zdobyłem Puchar Polski dla zespołów występujących pod egidą 
PZKosza. 

Kto jest twoim idolem sportowym?
Michael Jordan. Miałem kilku idoli, ale tą główną osobą, która wywarła na mnie 
największy wpływ był Jordan. 

Dlaczego koszykówka?
Bo to styl życia. Uczęszczałem do liceum ogólnokształcącego, w klasie byłem mię-
dzy innymi z Marcinem Salamonikiem czy Marcinem Kowalskim, ale w tym miej-
scu muszę przede wszystkim podkreślić osobę Rafała Glapińskiego, który zaraził 
mnie miłością do basketu. 

Jaki cel jako trener i organizator chcesz osiągnąć?
Chciałbym ożywić, spopularyzować koszykówkę amatorską i młodzieżową w na-
szym regionie, a tym samym poświęcić się dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą. Na 
to nakierowany jest mój projekt #robimykoszykowke, który skupia moje dotych-
czasowe pasje i spaja to wszystko, co robię w temacie koszykówki. Im więcej osób 
zarazimy basketem, tym później będzie więcej koszykarzy. 

Wychowankowie przede wszystkim 
Najprawdopodobniej bez trenera Janusza Ignaczaka oraz co najmniej czterech dotychczasowych graczy MKS Aqua-Zdrój 

przystąpi do nowego sezonu II ligi. Co prawda wiele zależeć będzie od środków finansowych, jakie otrzymają siatkarze, jed-
nak zmiany są raczej nieuniknione. 

Zamiast lasów – szosa 
Miały być starty w Mistrzostwach Europy i Świata, jednak pandemia koronawirusa mocno zweryfikowała plany Patrycji Pio-

trowskiej, zawodniczki kolarstwa górskiego. Na szczęście wałbrzyszanka nie zraża się przeciwnościami starając się w miarę 
normalnie trenować. 

Jak powiedział Fabian 
Kurzawiński, przedstawi-
ciel wałbrzyskiego klubu, 
na razie nie wiadomo, kto w 
przyszłym sezonie popro-
wadzi MKS. Trwają rozmowy 
z kandydatami, gdyż naj-
prawdopodobniej dotych-
czasową funkcję przestanie 
pełnić Janusz Ignaczak, choć 
z drugiej strony dla popu-
larnego „Igły” przewidziana 
jest funkcja w sztabie szko-
leniowym drużyny. Kurza-
wiński nie chciał ujawnić 
nazwisk kandydatów, jednak 
nieoficjalnie dowiedzieli-

śmy, iż duże szanse na po-
prowadzenie Aqua-Zdroju 
ma doświadczony zawodnik, 
który jeszcze w minionych 
rozgrywkach występował w 
barwach naszej ekipy. 

Do zmiany dojdzie na sta-
nowisku pierwszego trenera, 
pewnych roszad możemy 
się również spodziewać w 
składzie zespołu. Obecnie 
wiadomo, iż z ekipą z Białego 
Kamienia pożegnają się Kaje-
tan Kulik, Jan Gawryś, Jakub 
Gontarewicz oraz Radosław 
Nowak. W ich miejsce bę-

dzie sukcesywnie wstawiana 
i sprawdzana młodzież, która 
ma być przyszłością budowa-
nej drużyny. 

- Chciałbym, aby w 14-oso-
bowym składzie zespołu zna-
lazło się 10 wałbrzyszan -, 
podkreślał Kurzawiński. Stąd 
projekt, aby nowy szkolenio-
wiec poprowadził nie tylko 
pierwszy zespół, ale również 
i młodzież, co ma być częścią 
długofalowego planu konse-
kwentnego wprowadzania 
wychowanków do pierwsze-
go zespołu. 

Komu awans do I ligi?
Co prawda nasi siatka-

rze przegrali rywalizację w I 
rundzie play-off z Sobieskim 
Areną Żagań i tym samym 
przedwcześnie zakończyli 
sezon, jednak z racji pande-
mii koronawirusa, a w rezul-
tacie zawieszenia rozgrywek, 
dopiero za sprawą decyzji 
Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej poznaliśmy przyszłych 
I-ligowców. Awans na wyż-
szy szczebel uzyskały: Biało-
stocka Akademia Siatkówki 

Białystok, MKS Avia Świdnik, 
LKS Czarni Rząśnia oraz STS 
Olimpia Sulęcin. PZPS za-
proponował promocję rów-
nież mistrzowi naszej grupy, 
zespołowi MKST Astra Nowa 
Sól, jednak reprezentant Lu-
buskiego nie skorzystał z 
propozycji. Chęć występów 
na wyższym poziomie wyra-
ził za to nasz pogromca, So-
bieski Arena Żagań, jednak 
wszystko zależy od wspo-
mnianej czwórki, a konkret-
nie uzyskania licencji na grę 
w I lidze.  

W przyszłym sezonie roz-
grywki II ligi czeka reorgani-
zacja. Zamiast 6 grup po 8, 
9 zespołów utworzone zo-
staną 4 grupy po 12 drużyn. 
Dla wałbrzyszan powyższa 
zmiana oznacza nieco dal-
sze wyjazdy. Do tej pory MKS 
rywalizował z ekipa z Lubu-
skiego oraz Dolnośląskiego, 
a w przyszłym roku do rywali 
Aqua-Zdroju dojdą również 
przedstawiciele Opolskiego 
oraz Śląskiego.

Bartłomiej Nowak

Patrycja Piotrowska, a więc 
trzykrotna medalistka Mi-
strzostw Polski z ubiegłego 
roku, nie ukrywa, iż w znanych 
nam wszystkich okolicznoś-
ciach jedynym celem na nad-
chodzące miesiące jest poprawa 

formy. Na razie trudno bowiem 
mówić o jakichkolwiek startach. 
Jeszcze niedawno wałbrzyszan-
ka miała w planach występ w 
Akademickich Mistrzostwach 
Świata w kolarstwie górskim 
czy Mistrzostwach Europy w 

kolarstwie górskim, oba wśród 
seniorów, jednak zmagania aka-
demików zostały przełożone 
na przyszły rok, a rywalizacja 
o prymat w Europie została w 
ogóle odwołana. - Tak napraw-
dę nie wiadomo kiedy i czy w 
ogóle rozpocznie się sezon let-
ni. Może się zatem okazać, iż w 
tym roku skupię się jedynie na 
jesiennym sezonie przełajo-
wym -, przyznała Piotrowska. 

Nad utrzymaniem formy wał-
brzyszanka pracuje głównie na 
szosie. - Lasy są pozamykane, 
więc staram się trenować na 
lokalnych drogach, a siłow-
nia tylko w domowym zaciszu 

-, dodała Patrycja. Jak wspo-
mnieliśmy, w tym roku nasza 
„góralka” startować będzie 
pod nieco zmienionym szyl-
dem – bronić będzie barw Car-
go Express Fundacji Piotrowski 
Bikes Wałbrzych. Przed rokiem 
dla tego właśnie klubu, jeszcze 
z WZK Victoria S.A. w nazwie, 
wywalczyła brązowy medal 
Mistrzostw Polski seniorów w 
sprincie, brązowy medal mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski w 
kolarstwie górskim oraz srebro 
w maratonie górskim młodzie-
żowych Mistrzostw Polski.

fot. archiwum (Bartosz Bober)
Bartłomiej Nowak

sekund
Nauka i praca z FA się opłaca
Około 80 dzieci na co dzień 
ćwiczy w Uczniowskim Klubie 
Sportowym Football Academy 
Wałbrzych. Obecnie, co oczy-
wiste, zajęcia są zawieszone, 
ale trenerzy próbują zachęcić 
młodych piłkarzy do większej 
aktywności w domu. - Wiemy, 
że treningi online nie zastąpią 
zajęć „na żywo”, ale na bieżą-
co udostępniamy filmy, które 
otrzymujemy od centrali -, 
powiedział Paweł Piechocki, 
menadżer Football Academy. 
Co ciekawe, wśród materiałów 
umieszczanych w internecie 
znajdują się nie tylko porad-
niki czysto piłkarskie, ale na 
przykład lekcje języka angiel-
skiego. Warto przy tej okazji 
przypomnieć, iż FA to jeden z 
zaledwie trzech ośrodków pił-
karskich w naszym regionie, 
który jesienią minionego roku 
wzbogacił się o Certyfikat Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej. 
Srebrną gwiazdkę otrzymały 
Górnik Nowe Miasto oraz Aka-
demia Piłkarska Futgol Czarny 
Bór, a brązową – UKS Football 
Academy Wałbrzych. Na Dol-
nym Śląsku tylko cztery kluby 
uzyskały Certyfikaty PZPN-u na 
poziomie złotym. Są to Chro-
bry Głogów, Śląsk Wrocław, Po-
goń Pieszyce oraz Polonia-Stal 
Świdnica. 

Późniejszy początek
lekkoatletycznego sezonu
Zaledwie tydzień pozostał do 
rozpoczęcia lekkoatletyczne-
go sezonu. Tak przynajmniej 
było w teorii, gdyż do otwie-
rających sezon zawodów w 
Zgorzelcu jak wiadomo nie 
dojdzie. Podobnie jak i do 
zaplanowanych na kolejne 
soboty mitingów, a w dalszej 
kolejności Mistrzostw Dolne-
go Śląska juniorów w Jeleniej 
Górze (23 maja), Mistrzostw 
Dolnego Śląska młodzików 
w Legnicy (6 czerwca), czy w 
końcu Mistrzostw Polski. Z 
racji Igrzysk Olimpijskich w 
Tokio powyższe imprezy mia-
ły się odbyć nieco wcześniej, 
ale w związku z przełożeniem 
olimpiady na przyszły rok 
zapewne przeprowadzone 
zostaną nieco później. Jak w 
obecnych okolicznościach ra-
dzą sobie lekkoatleci Górnika 
Wałbrzych? Jak poinformował 
Franciszek Karpiński, jeden ze 
szkoleniowców sportowców 
z Nowego Miasta, zawodnicy 
próbują ćwiczyć w warunkach 
domowych. - Niektórzy wyko-
rzystują gumy, hantle, odważ-
niki, bo zajęcia na zewnątrz na 
razie nie wchodzą w rachubę. 
Tak naprawdę jednak czeka-
my aż będzie można wyjść na 
dwór i pobiegać. Bo jak będzie 
można pobiegać, to i porzucać 
-, stwierdził trener Górnika. 
Minimalny okres potrzebny do 
powrotu do trybu treningowe-
go to co najmniej 3 tygodnie, 
choć nie można się łudzić – 
pierwsze wyniki będą na pew-
no dalekie od oczekiwanych. 

Bartłomiej Nowak 


