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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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Wałbrzyska Amatorska Liga Koszykówki „Aqua-Wałbrzyska Amatorska Liga Koszykówki „Aqua-
Zdrój”, mural poświęcony Kobemu Bryantowi oraz Zdrój”, mural poświęcony Kobemu Bryantowi oraz 
turniej streetballa – Alkatraz. Co łączy powyższe turniej streetballa – Alkatraz. Co łączy powyższe 
przedsięwzięcia? Osoba Michała Borzemskiego z fanpejdża przedsięwzięcia? Osoba Michała Borzemskiego z fanpejdża 
#robimykoszykowke, bez którego trudno byłoby sobie #robimykoszykowke, bez którego trudno byłoby sobie 
wyobrazić wspomniane projekty sportowe. wyobrazić wspomniane projekty sportowe. 

FIFA 20 ZAMIASTFIFA 20 ZAMIAST
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CZY TO JUŻ KONIEC SEZONU?CZY TO JUŻ KONIEC SEZONU?
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O co chodzi
z tymi wyborami?

Świat sportu i polityki 
pomimo wielu opinii, że 
nie mają one wspólnego 
mianownika, są jednak 
jak brat i siostra. Polityka 
może rządzić sportem. 
Sport ma spory wpływ na 
życie samych polityków. 
Rok 2020 będzie trudny 
dla jednych i drugich. 
Póki, co rządzi korona-
wirus. Świat sportu jest 
wyłączony z wyborów. 
Wybory na prezydenta 
muszą się odbyć. O co w 
tym chodzi?

Od kiedy rząd podjął decyzję 
o przeprowadzeniu wyborów, 
zacząłem się nad tym bardzo 
mocno zastanawiać. Według 
obecnie panującej nam wła-
dzy wybory na prezydenta 
muszą się odbyć i co WAŻNE 
są one bezpieczne. Politycy li-
czą na głosy milionów miesz-
kańców. Wyborców mają ob-
służyć listonosze. Ostatnio 
podniesiono larum gdy jeden 
z krakowskich listonoszy oka-
zał się chory na COViD-19 i 
miał kontakt z 3,5 tysiącem 
osób. Przecież dzięki listono-
szom wybory na prezydenta 
miały być BEZPIECZNE! Ab-
surd. 
Wróćmy jednak do sportu. 
Polski rząd już dawno podjął 
decyzję, że wszystkie wybory 
we władzach związkowych, 
stowarzyszeniach czy innych 
podmiotach prawnych, w któ-
rych w bieżącym roku miały 
się odbyć wybory, zostają 
one przeniesione na przyszły 
rok. Kadencja tychże władz z 
automatu przesunięta zosta-
je do końca września 2021 
roku. Dzięki temu prezes Bo-
niek wciąż będzie prezesem. 
Podobnie rzecz się ma do An-
drzeja Padewskiego z DolZPN 
czy choćby władz Dolnoślą-
skiego Związku Piłki Siatko-
wej. Takich podmiotów jest 
wiele. Teoretycznie wybory 
w ich obrębie byłoby można 
przeprowadzić, choćby nawet 
zdalnie. Mniej ludzi. Mniejsze 
ryzyko, ale nie dla rządu, który 
twierdzi, że to NIEBEZPIECZ-
NE! To ja się pytam? Kto tu, 
kogo kłamie?

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Czy to już koniec sezonu?
Polski Rząd ogłosił proces powrotu do normalności. Powrót podzielony został na kilka etapów, ale bez podania konkretnej 

daty ich wdrażania. Jest to szczególnie ważne dla rozgrywek piłkarskich w ligach lokalnych.

Przejdźmy na system wiosna – jesień
Od jakiegoś czasu szykowanych jest kilka wariantów zakończenia rozgrywek. Mówimy o spadkach i awansach. Mówimy o konty-

nuowaniu rozgrywek lub ich zakończeniu bez gry. Ostatnio zaświtała mi jednak w głowie myśl – a co jeśli przeszlibyśmy na system 
wiosna – jesień?

Według rządowego planu, 
wydarzenia sportowe do 50 
osób, na świeżym powietrzu 
i bez udziału publiczności, 
zostaną włączone do życia 

dopiero w III etapie łagodze-
nia obostrzeń.  To sprawia, 
że trudno jest jednoznacznie 
określić, kiedy, jeśli w ogóle 
jeszcze, w przeznaczonym do 

rozegrania obecnego sezonu 
czasie.

Oficjalna decyzja ma zo-
stać ogłoszona 10 maja. Jest 
to ściśle związane z przygo-
towaniami do wznowienia 
rozgrywek Ekstraklasy, któ-
rych powrót planowany jest 
na koniec maja. Dużo szumu 
zrobił jednak komunikat, jaki 
ujrzał światło dzienne, dzię-
ki przeciekowi do mediów 
społecznościowych. Mowa 
w nim o zakończeniu rozgry-
wek w ligach regionalnych z 
zachowaniem obecnych tabel 
i uwzględnieniem awansów, 
ale bez spadków.

Uzyskanie potwierdzenia 
tej informacji graniczy jednak 
z cudem. Niby coś jest na rze-
czy. Niby takie plotki potwier-
dzane są przez dziennikarzy z 
mediów krajowych. Mówił o 
tym między innymi Mateusz 
Borek w jednym z programów 
sportowych. I to jest chyba 
źródło, z którym polemizować 
byłoby trudno. Dotychczaso-
we informacje przekazywane 
przez pana Borka niemal za-
wsze się sprawdzały. Pozo-
staje nam czekać do 10 maja i 
wierzyć, że decyzje będą tymi 
jedynymi słusznymi.

JZ

Kiedyś już graliśmy w takim 
trybie, ale ktoś kiedyś zadecy-
dował, że lepiej będzie tak jak 
jest teraz i gramy sobie trochę 
jesienią. Później długo czeka-
my na rundę wiosenną. Cza-
sami którejś drużynie uda się 
wcześniej zagrać w europej-
skich pucharach, co zazwyczaj 
kończy się klęską. 

Sezon kończy się w czerw-
cu. W lipcu zaczyna się za to 
kolejny sezon. Tracimy czas 
letnich miesięcy na wakacje i 
kolejne okresy przygotowaw-
cze, które często w pośpie-
chu są traktowane, jako pod-
trzymanie formy, co znowu w 
późniejszym okresie skutkuje 
kontuzjami lub drastycznym 
spadkiem formy. 

Skąd taki pomysł?
Grając od marca do po-

wiedzmy końca listopada, w 
teorii zachowujemy ciągłość 
gry, formy czy dyspozycji star-
towej w najbardziej newral-
gicznym okresie rozgrywek 
europejskich. Teoretycznie 
wszystko wygląda prosto. Jak 
do tego dojść? Najprościej by-

łoby rundę wiosenną rozegrać 
jesienią i tym samym zamknąć 
sezon z końcem listopada. 

W innym wariancie przej-
ścia, można byłoby zakończyć 
obecny sezon z awansami już 
teraz. W wersji mocno skróco-
nej, w dużej mierze turniejo-
wej, rozegrać nowy sezon tak, 
aby skończył się najpóźniej w 
grudniu i od marca zagrać ko-
lejny.

Czy to ma sens?
Jest to zwariowany pomysł. 

Zdaję sobie z tego sprawę. 
Należy jednak się nad tym za-
stanowić choćby dlatego, że 
istnieje również szansa na to, 
że do gry w tym roku w ogó-
le nie wrócimy! Holenderski 
Związek już teraz ogłosił naj-
wcześniejszy start rozgrywek 
piłkarskich na 1 września. O 
takim rozwiązaniu wspomi-
nał też w jednym z wywiadów 
szef Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej, Andrzej Padew-
ski. W kuluarach mówią o tym 
niektórzy działacze. Jak burza 
rozchodzą się plotki na temat 

dłuższego zawieszenia roz-
grywek młodzieżowych.

Już sama myśl, że do czegoś 
takiego może dojść, sprawia, 
że tego typu rozwiązanie po-
winno być brane pod uwagę. 
Co się bowiem stanie z roz-
grywkami, jeśli faktycznie do 
gry wrócimy dopiero w 2021 
roku. To, czy wtedy sezon 
również ma być rozegrany w 
zaledwie pół roku? Sytuacja 
będzie dokładnie taka sama, 
jak ta dzisiejsza. 

Z czym byłoby najwięcej 
problemów?

Z opracowaniem systemu 
spadków i awansów. Z rozegra-
niem większej liczby spotkań. 
Z ustaleniem reprezentantów 
w europejskich pucharach, 
ale chyba przede wszystkim 
z oporem twardego betonu, 
inaczej mówiąc, przeciwników 
wszelakich zmian. 

Plusy?
Widzę jednak w takim roz-

wiązaniu więcej plusów jak 
minusów. Długi ciekawy sezon 
bez zbędnych przerw. Jedna 
dłuższa zimowa i okres może 
dwóch tygodni w okresie let-
nim. Lepsze przygotowanie 

do gry w europejskich pucha-
rach. Ciągłość rywalizacji w 
trakcie roku kalendarzowego. 
Dużo można wymieniać takich 
czy innych cech mówiących o 
zaletach takiego właśnie roz-
wiązania. 

Jak do tego podchodzą 
przedstawiciele niższych klu-
bów?

- To jest jakieś rozwiąza-
nie, ale mało realne do prze-
prowadzenia. Zbyt dużo osób 
jest jednak sceptycznie nasta-
wionych do takiego rozwią-
zania. Rozmawiamy czasami 
o takich rzeczach na różnych 
spotkaniach. Prawdę mówiąc, 
jest to jednak rozmowa czysto 
hipotetyczna. Powiem tak. 
Nikt takiego sposobu prze-
mian nie traktował poważnie 
– mówi Mariusz Pośledniak.

Mamy więc do czynienia z 
fantazją lub science fiction. 
Jeśli to fantazja z historii opi-
sywanych przez Tolkiena, to 
raczej na rozmowach się skoń-
czy. Jeśli jednak to s-f przybli-
żone do Start Treka, to kiedyś 
do takich zmian dojrzejemy.

JZ
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FIFA 20 zamiast zielonej murawy
E-Sport staje się obecnie wiodącą dziedziną życia sportowego. Zapewne kiedyś wrócimy na boiska w tak zwanym realu, ale 

zanim to nastąpi cieszymy się emocjonującymi rozgrywkami w Internecie. Za nami wydarzenie, które w pewnym sensie przej-
dzie do historii. Poznaliśmy bowiem pierwszego mistrza w FIFA 20.

I Turniej Almar-Sport 
FIFA 20 – online został za-
inicjowany przez rodzi-
mych pasjonatów z E-sport 
dla każdego, który ściśle 
współpracuje z klubem 
sportowym MKS Szczawno-
-Zdrój.

- Sytuacja z koronawi-
rusem nie tyle wymusiła, 
co przyśpieszyła decyzję 
o zorganizowaniu takiego 
turnieju w Internecie. E-
-Sport bardzo szybko się 
rozwija i widać to właśnie 
w Internecie, gdzie organi-
zowanych jest bardzo duża 
ilość turniejów, nie tylko w 
FIFĘ, ale także w Counter-
-Strike: Global Offensive, 
League of Legends, czy For-
nite – tłumaczą organizato-
rzy zabawy.

E-Sport dla każdego sku-
pia się na turniejach w FIFĘ, 
która jest zdecydowanie 
jedną z najpopularniej-
szych gier sportowych. Na 
pomysł wirtualnych roz-
grywek wpadł odpowiada-
jący za marketing w klubie 
ze Szczawna-Zdroju, Paweł 
Danielak.

- Do naszego turnieju 
zgłosiło się 49 zawodni-
ków, którzy w niedzielę od 
godziny 16 powalczyli o 
tytuł tego najlepszego i, jak 
by nie było, historycznego 
zwycięzcy naszego turnie-
ju. Na początek zdecydowa-

liśmy się na rozgrywkę sy-
stemem pucharowym, czyli 
przegrany odpada, a zwy-
cięzca przechodzi dalej. W 
związku z nierównomierną 
ilością graczy, część z nich, 
a dokładniej 14 rywalizację 
zaczęło od 2 rundy. Pozo-
stali, którzy nie mieli tyle 
szczęścia w losowaniu, któ-
re zostało przeprowadzone 
na żywo na naszym profilu 
facebookowym rozpoczęli 

zmagania od pierwszej run-
dy. Nie obyło się bez kilku 
walkowerów, ponieważ kil-
ku zawodników nie przy-
stąpiło do gry, jednak od 
2 rundy wszystko szło już 
dość sprawnie – opowiada 
Paweł Danielak.

Wyniki były na bieżąco 
aktualizowane w Interne-
cie. Dzięki wirtualnej dra-
bince każdy mógł na bieżą-
co śledzić jak idzie rywalom 
i z kim w kolejnej rundzie 
będzie mógł się zmierzyć. 
Po 3 godzinach zażartej 
walki poznaliśmy czterech 
najlepszych zawodników. 
Wygrane półfinały spra-
wiły, że w finale zmierzyli 
się Marcin Kleban i Adrian 

Bogucki. Zwycięzcą całe-
go turnieju został Marcin 
Kleban, który w ostatnim 
meczu pokonał swojego 
rywala 2:1. Trzecie miejsce 
po zwycięstwie 4:3, zajął 
Grzegorz Piasecki. Tuż za 
podium uplasował się Bar-
tłomiej Szydełko. Laureaci 
otrzymali w nagrodę FIFA 
POINTS do gry w trybie Ul-
timate Team.

- Jak na pierwszy tego 
typu turniej, który prze-
prowadziliśmy, uważamy, 
że było całkiem nieźle. Na 
pewno mamy materiał do 
analizy i jest kilka rzeczy, 
które na pewno trzeba 
usprawnić przed kolejnym 
turniejem. Między innymi 
chodzi o komunikację z za-
wodnikami i formę przeka-
zywania wyników. Ogólnie 
jednak jesteśmy zadowo-
leni, a i sami zawodnicy 
gratulowali nam dobrego 
turnieju i już pytają, kiedy 
zorganizujemy następny, 
więc chyba nie było tak źle 
– mówi Paweł Danielak.

JZ

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Ten wspaniały internet!
Generalnie większość narze-
ka na wynalazki związane z 
internetem jakie pojawiły się 
w ostatnich kilkunastu latach 
(facebook’i, instagramy itp.), bo 
ludzie, zwłaszcza młodzi, żyją 
nierealnym życiem, bo zanikają 
prawdziwe relacje międzyludz-
kie, bo dzieci siedzą w internecie 
a nie na boisku... Ja akurat do tej 
grupy narzekających nie nale-
żę, większość tych wynalazków 
uważam za potrzebne, pożytecz-
ne i pomocne a korzystam z nich 
świadomie i racjonalnie. Śmieszą 
mnie ponadto akcje nawołujące 
do odstawiania na tydzień czy 
miesiąc komórek czy internetu. 
Równie dobrze inicjatorzy takich 
akcji mogliby „zalecić” niekorzy-
stanie z prądu, wyprowadzenie 
się do lasu itp. Świat się ciągle 
rozwija, dostarcza nowych wyna-
lazków zmieniających lub wręcz 
rewolucjonizujących nasze ży-
cie. Jeżeli przez nie cierpią czy-
jeś relacje rodzinne albo czyjeś 
dzieci nie uprawiają sportu, to 
ma faktycznie problem, ale leżą-
cy gdzie indziej. A przechodząc 
do rzeczy - wyobraźmy sobie, że 
trwająca epidemia ma miejsce 
dwadzieścia czy dwadzieścia 
pięć lat temu, kiedy internet już 
był, ale był innym internetem 
niż ten dzisiejszy. Nie ma social 
mediów, You Tube’a, viedo cza-
tów itp. Sport jako rozrywka dla 
milionów ludzi na całym świecie 
zamarłby totalnie. Podobnie jak 
teraz nie byłoby żadnych rozgry-
wek, ale ...nie byłoby też tego, co 
możemy obserwować w szeroko 
rozumianym internecie, gdzie 
sportowcy intensywnie utrzy-
mują interakcję z fanami, ale 
też między sobą. Co chwilę ktoś 
rzuci jakiś challenge (mówiąc po 
polsku - wyzwanie), jak choćby 
głupawa żonglerka rolką papie-
ru toaletowego czy inne zwią-
zane z techniką, panowaniem 
nad piłką itp. (w niektórych, z 
papierem toaletowych włącznie, 
sam uczestniczyłem). Angażu-
ją się w nie zawodnicy z całego 
świata, rywalizują między sobą, 
wzajemnie się nominują do ich 
wykonania, obserwują to fani, 
sami też próbują rywalizować, 
pokazywać swoje umiejętności. 
Oczywiście social media to dla 
znanych sportowców niezwykle 
ważna maszynka marketingowa i 
także dzięki takim akcjom „inte-
res jakoś się kręci” mimo, że re-
alnych zmagań nie ma. Dlatego 
korzystajmy z nowych technolo-
gii rozsądnie, ale doceniajmy je 
bo z nimi naprawdę jest fajnie!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Łatwo nie było
E-Sport staje się bardzo popularny. Najlepsi na świecie za-

wodnicy zarabiają wielkie pieniądze. Popularność gier w try-
bie online sprawia jednak, że duża liczba turniejów dostępna 
jest także dla zwykłych fanów tego typu rozrywki. Walka o 
tytuł „number one” zawsze dostarcza dużo emocji.

Nie inaczej było podczas 
rywalizacji w I turnieju Al-
mar-Sport FIFA 20 – online. 
Po zawodach porozmawiali-
śmy z ich zwycięzcą, Marci-
nem Klebanem.

- Chciałbym zacząć od 
tego, że takich turniejów 

ogólnodostępnych dla gra-
czy FIFA ciągle jest zdecydo-
wanie za mało, także ukłon 
w stronę organizatorów za 
inicjatywę, szczere chęci 
oraz organizację tego przed-
sięwzięcia – chwali Marcin.

Jak przebiegała rozgryw-
ka? Czy trudno było prze-
chodzić przez kolejne eta-
py?

- Poziom był bardzo wy-
równany, więc nie był to 
spacerek. Kilka razy roz-
grywki musiały kończyć się 
złotą bramką, co również 
świadczyło o wysokim po-
ziomie turnieju.

Długo gra pan w piłkę na 
komputerze?

- W grę z serii FIFA gram 
praktycznie odkąd sięgam 
pamięcią, z różnym skut-
kiem, ale głównie grałem 
dla zabawy i miłego spędze-
nia czasu.

Jak się okazuje, nie jest 
to pierwsza wygrana Mar-
cina.

- Udawało mi się w prze-
szłości zdobyć kilka wy-
granych, czy też znajdywać 
się w pierwszej trójce. Na 
koniec chciałbym podzięko-
wać wszystkim uczestnikom 
za dostarczenie wielu emo-
cji oraz organizatorom za 

organizację i mam nadzieję, 
że na wirtualnych boiskach 
zobaczymy się jeszcze wie-
lokrotnie – mówi zwycięzca 
zawodów.

JZ
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Data urodzenia:
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Pseudonim sportowy:  Wierzba  
Klub: Akademia Bramkarska
Wojciecha Wierzbickiego (piłka nożna)

Największy dotychczasowy sukces?
Podczas wielu lat spędzonych na boisku najbardziej w 
pamięci utkwiły mi cztery awanse z rzędu. Z różnymi 
klubami przeszedłem od „okręgówki” przez IV aż do III 
ligi. Jako członek sztabu szkoleniowego Macieja Jawor-
skiego, który prowadził Górnika Wałbrzych, zajęliśmy 2. 
miejsce po rundzie jesiennej w II lidze. W mojej akademii bramkarskiej mam także 60 
podopiecznych, co uważam za duży sukces, ponieważ akademia działa dopiero od 3 
lat. Szkółka fajnie przyjęła się na lokalnym rynku sportowym, bowiem współpracu-
jemy z Polonią-Stalą Świdnica, Gryfem Świdnica, Victorią Świebodzice oraz UKS-em 
Lechią Dzierżoniów. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Moim idolem był Artur Boruc. Poza aspektami sportowymi bardzo charakterny gość, 
bo sam jako zawodnik bywałem niegrzeczny (śmiech), a dobry bramkarz oprócz 
umiejętności czysto sportowych musi również mieć odpowiedni ku temu charakter. 
Dlaczego piłka nożna?
W drugiej klasie szkoły podstawowej na jakimś turnieju wypatrzył mnie trener Kor-
but, który zaprosił mnie na zajęcia Górnika Wałbrzych. Od tego zaczęła się moja dłu-
ga, bo niemal 30-letnia przygoda z futbolem. 
Jaki cel jako trener chcesz osiągnąć?
Nie ukrywam, że chciałbym kiedyś dołączyć do sztabu szkoleniowego zespołu Eks-
traklasy, to moje osobiste marzenie. A jeśli chodzi o codzienną pracę, to wypromo-
wanie moich podopiecznych na jak najwyższy poziom sportowy i ligowy w kraju 
oraz za granicą. Mam fajnych, utalentowanych chłopaków, więc jest to jak najbar-
dziej realny plan, który sobie założyłem. 

Pomysłów nie brakuje
Choć z racji pandemii koronawirusa zaplanowane na pierwszą część tego roku koszykarskie przedsięwzięcia nieco opóźnią 

się w czasie, to jednak Michał Borzemski, ich organizator oraz pomysłodawca, liczy, że koszykarskie projekty nie wypadną z 
kalendarza tegorocznych imprez. 

Krótko i na temat
Być może w połowie maja dowiemy się, co dalej z rozgrywkami Ekstraligi kobiet, w której występują piłkarki AZS-u PWSZ 

Wałbrzych. Pomysł na dokończenie rozgrywek, ale siatkarzy amatorów, ma również organizator WALS-a, Jarosław Dusza. W obu 
przypadkach wszystko zależy od rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. 

Najprawdopodobniej do-
piero we wrześniu uda się 
dokończyć rozgrywki Wał-
brzyskiej Amatorskiej Ligi 
Koszykówki „Aqua-Zdrój”. 
Do zamknięcia obecnego 
sezonu potrzeba dziesięciu 
spotkań, w tym jeden półfi-
nał, mecze o poszczególne 
miejsca oraz pojedynki fina-
łowe. Warto przypomnieć, 
że tuż przed zawieszeniem 
ligi poznaliśmy pierwszego 
finalistę – został nim Labo-
-Dent, który po zaciętej ry-
walizacji zwyciężył Pomi-
niętych w Drafcie. W drugim 
półfinale Alufast remisuje z 
Nieuchwytnymi Konsorcjum 
Serwisowe i dopiero trzecia 
potyczka wskaże przyszłego 
rywala „Stomatologów”.

Alkatraz zgodnie z pla-
nem?

Niemal nieprzerwanie od 
2003 roku w czerwcu na boi-
sku Zespołu Szkół Politech-
nicznych „Energetyk” od-
bywa się turniej streetballa 
– Alkatraz. Tegoroczną edycję 
zaplanowano na 6 czerwca i 
niewykluczone, że dojdzie 
do niej zgodnie z terminem. 

Jeśli jednak koronawirus po-
krzyżuje zamiary organiza-
torów, to Michał Borzemski 
myśli o przesunięciu zawo-
dów na wakacje. - Czekamy 
na zielone światło, bo po-
trzeba od 3 tygodni do mie-

siąca, aby znaleźć partnerów, 
sponsorów i przygotować 
całą imprezę -, powiedział 
twórca fanpejdżu #robimy-
koszykowke. Jak dodał, w 
tym roku ma być nieco ina-
czej, bardziej profesjonalnie, 
gdyż popularny „Borzem” 
myśli między innymi o po-

stawieniu barierek i trybuny 
dla kibiców. 

Wspomniany profesjona-
lizm nie może jednak dziwić, 
jeśli weźmiemy pod uwagę 
fakt, że czeka nas między-

narodowa odsłona turnieju. 
Swój udział zgłosił zespół z 
Ukrainy, Borzemski mocno 
również działa na rynku cze-
skim. Dodatkowo z organi-
zatorami skontaktowali się 
Łotysze, którzy chcieliby do-
łączyć turniej do strony po-
święconej najważniejszym 
streetballowym imprezom w 

Europie. - Współpracujemy 
z Czechami, nasze przedsię-
wzięcia znajdą się ponadto w 
publikacji Koszykarskiej Ligi 
Biznesu, która przygotowuje 
książkę o turniejach i ligach 
amatorskich, tak więc może-
my się spodziewać wzmia-
nek o rozgrywkach WALK-a 
oraz imprezie Alkatraz -, wy-
jaśnił Borzemski. 

Mural vs. koronawirus
Przeciągają się przygo-

towania do wykonania mu-
rala poświęconego Kobe-
mu Bryantowi. Na szczęście 
opóźnienia nie oznaczają 
rezygnacji z ciekawego po-
mysłu. Jak przyznał pan Mi-
chał, opracowano wstępny 
projekt, znana jest również 
firma, która przeprowadzi re-
nowację ściany przy boisku 
Energetyka, na której doce-
lowo powstanie mural. Samo 
malowidło będzie wielkości 
około 220 centrymetrów, 
tak więc każdy będzie mógł 
stanąć obok niezapomnia-
nego koszykarza Los Angeles 
Lakers, aby zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie

Bartłomiej Nowak

W poniedziałek 11 maja po-
znamy ostateczną decyzję w 
sprawie ewentualnego powro-
tu piłkarek na boiska Ekstraligi. 
Jeśli Polski Związek Piłki Nożnej 
zdecyduje o wznowieniu ligi, 

minimalny okres treningowy 
wymagany do osiągnięcia jako 
takiej dyspozycji sportowej 
wynosi 3 tygodnie. Można się 
zatem spodziewać, że do gry o 
punkty zespół AZS-u PWSZ po-

wróci najwcześniej na początku 
czerwca. Na razie podopieczne 
trenera Kamila Jasińskiego tre-
nują indywidualnie w swoich 
domach, a ich osiągnięcia są na 
bieżąco monitorowane przez 
sztab szkoleniowy. Jakiś czas 
temu informowaliśmy o kwa-
rantannie, jakiej zostały pod-
dane Słowaczka Klaudia Fabova 
oraz Czeszka Nikola Hladíkova. 
Na szczęście obie przedstawi-
cielki akademickiej drużyny z 
Wałbrzycha są całkowicie zdro-
we i podobnie jak pozostałe 
zawodniczki AZS-u PWSZ nie-
cierpliwie czekają na powrót na 
zieloną murawę i walkę o ligo-
we punkty. 

Przyśpieszenie WALS-a
Obecna sytuacja epidemiolo-
giczna nie pozostała bez wpły-
wu nie tylko na rozgrywki mię-
dzynarodowe, ogólnopolskie, 
ale również i te lokalne, które 
z racji zamkniętych obiektów 
sportowych także zostały za-
wieszone. Od trzynastu lat fi-
nisz Wałbrzyskiej Amatorskiej 
Ligi Siatkówki „Aqua-Zdrój” na-
stępował najpóźniej pod koniec 
maja. Obecnie wiadomo, iż z 
doskonale znanych nam powo-
dów tego planu nie uda się zre-

alizować. Jarosław Dusza, orga-
nizator ligi, ma jednak pomysł, 
jak dokończyć obecny sezon. 
Pod koniec maja rozpoczęłaby 
się runda play-off, do których 
zespoły przystąpiłyby z zalicze-
niem tabeli po 10 kolejce. W 
play-offach rywalizacja toczy-
łaby się do zaledwie jednego 
zwycięstwa w parach 1-6, 2-5, 
3-4, a wygrany awansowałby 
do półfinału WALS-a. Przekła-
dając powyższe dane na liczby 
wychodzi, że do zakończenia 
rozgrywek potrzeba zaledwie 
czterech weekendów. - Jeżeli 
byłyby otwarte Hala Wałbrzy-
skich Mistrzów oraz PSP Nr 21 
na Podzamczu, to chciałbym do-
kończyć sezon, abyśmy poznali 
mistrza XIV edycji w sportowej 
rywalizacji, a nie przy zielonym 
stoliku -, powiedział Jarosław 
Dusza. 

Tabela WALS-a po X kolejce

Bartłomiej Nowak

Od poniedziałku coś wresz-
cie wolno. Czekano na to cztery 
długie tygodnie słuchania czego 
nie wolno. W małym nawiasie, bo 
i sami zakazujący nie mieli co do 
tego pewności. 

Stres, trochę paniki, komfort 
życia lecący na łeb na szyję, de-
presja, akceptacja, przystosowa-
nie, wybuch domowej twórczo-
ści i wytwórczości, maseczkowy 
glamour i fashion, wreszcie mała 
odwilż. Z każdego balkonu dało 
się słyszeć głośne „ufff”.

Wreszcie.

Frekwencja w okolicznym le-
sie podniosła się o 100% - 2 oso-
by i jeden pies. W Andrzejówce 
zwykły ruch, jak co dzień, gdy 
rodzice nie pokazują dzieciom 
jak wygląda śnieg. „Na co był ten 
bunt?” - pyta internet.

Producenci kultury zapuszcza-
ją korzenie w sieci, zostawiając 
wskaźniki, statystki, mierniki, słu-
żąc tak, jak do tego zostały stwo-
rzone.

Miasta stopniowo wycofują 
kolejne imprezy, chyba niewielu 
liczy jeszcze na cokolwiek w 2020 
roku.

Gdzieś pada hasło „nowej 
normalności”, że powinniśmy się 
przyzwyczaić, że tak już będzie. 

Zanim jednak ta dalsza przy-
szłość nastąpi, w tej małej od-
wilży, dzisiaj i jutro, czeka nas 
rozkwit nowych biznesów, bizne-
sików, kultury, kulturki, reklama, 
czas, brak czasu, przesyt, tania, 
marketowa muzyka. 

Wróci pęd, z którego na chwi-
lę nas tak ładnie katapultowano. 
Zapomną się wnioski, bicia w 
pierś. Normalność. Nowa.

------
Z sieci lokalnej:
Zamek Książ - Matt Mykyty-

szyn - live „O historii na żywo” 
(Facebook)

Stara Kopalnia - wideozwie-
dzanie niedostępnych na co 
dzień miejsc (Facebook)

Biblioteka pod Atlantami - 
czytanie bajek, felietony Józefa 
Wiłkomirskiego (Facebook)

Muzeum Porcelany - darmowe 
zwiedzanie dla medyka i rodziny

WOK - grupa Kreatywnie w 
domu (Facebook)

Drużyna gry pkt bilans

1  Chełmiec Euromar 10 26 26:4
2 Modeko 10 20 20:10
3 Dom Finansowy 10 19 19:11
4 Wodociągi 10 13 13:17
5 Aqua Junior 10 7 7:23
6 Bielawianka 10 5 5:25


