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Słowo  prezesa Kibice tłumnie głosowali 
na swoich faworytów
To wydanie „Zachodniopomorskiej Piłki” w dużym stopniu poświęciliśmy 
plebiscytowi na „Piłkarza Roku województwa zachodniopomorskiego” . 

Nasza impreza, która zakończyła się uro-
czystą galą w polickim hotelu „Dobosz”, na-
wiązuje do poprzednich piłkarskich plebis-
cytów organizowanych przez szczecińskie 
i koszalińskie media. Ostatnio był nim „Ple-
biscyt mediów”, który z różnych powodów 
przeszedł już do historii. To była bardzo uda-
na impreza, promująca piłkarzy i  piłkarskich 
działaczy, przyczyniająca się do integracji 
całego piłkarskiego środowiska. Jej brak był 
bardzo odczuwalny. Dlatego postanowili-
śmy ją kontynuować, w nieco zmienionej 
formule. 

Do współpracy w organizacji plebiscytu 
zaprosiliśmy redakcje „Głosu Szczecińskie-
go”, „Głosu Koszalińskiego”, stronę interne-

tową www.ligowiec.net oraz TVP Szczecin. 
Dziękuję im za okazaną pomoc.

Wspólnie uznaliśmy, że na wyróżnienie za-
sługują nie tylko najlepsi piłkarze w poszcze-
gólnych klasach rozgrywkowych. W niższych 
ligach trudno przecież ocenić kto jest najlep-
szy. Ale nigdzie nie brakuje piłkarzy popu-
larnych, szczególnie lubianych lub obdarzo-
nych przez kibiców szacunkiem i uznaniem, 
o których w mediach mówi się bardzo spo-
radycznie lub wcale. A to właśnie małe klu-
by i piłkarze z niższych lig decydują o popu-
larności futbolu. Dlatego postanowiliśmy, że 
wybierać będziemy nie tylko najlepszych, 
ale i najpopularniejszych piłkarzy i piłkarki 
naszego województwa.

Dodatkowo Kapituła Plebiscytu przyznała 
też nagrody w kilku innych kategoriach. Wy-
różniliśmy między innymi najstarszego pił-
karza grającego w naszym województwie. 
Jerzy Falkowski, były ligowy bramkarz mię-
dzy innymi Stali Stocznia Szczecin wciąż jest 
w świetnej formie, choć idzie mu już… siód-
my krzyżyk. Nic tylko pozazdrościć!

Na osobne wyróżnienie zasłużyli też Błę-
kitni Stargard, których uznaliśmy drużyną 
minionego roku. Już po obradach Kapituły 
odbył się pierwszy mecz ćwierćfinału Pucha-

ru Polski, w którym Błękitni sensacyjnie po-
konali w Stargardzie Cracovię 2:0. Ten rewe-
lacyjny wynik potwierdził, że Kapituła miała 
rację nagradzając stargardzki klub. Mam na-
dzieję, że w rewanżu podopieczni Krzysztofa 
Kapuścińskiego nie pozwolą sobie wydrzeć 
awansu do półfinału, gdzie już czeka Lecha 
Poznań. Błękitnym gratuluję tego, co już 
osiągnęli i trzymam kciuki  żeby pucharowa 
przygoda trwała jak najdłużej…

O tym, że warto było przeprowadzić ple-
biscyt najlepiej świadczy liczba ponad 20 ty-
sięcy oddanych w nim głosów. Przyznaję, że 
aż tak znacznego zainteresowania nie spo-
dziewałem się. Ta liczba potwierdza, że war-
to było podjąć się tego niełatwego zadania.

Na dalszych stronach „Zachodniopomor-
skiej Piłki” przedstawiamy laureatów ple-
biscytu. Wszystkim nominowanym i wyróż-
nionym gratuluję. Obiecuję, że plebiscyt 
kontynuowany będzie w następnych latach. 
Już teraz myślimy o tym, żeby kolejne jego 
edycje kończyły się nie tylko uroczystą galą, 
ale także wielkim balem piłkarza.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Jan Bednarek

Prezes Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej

Prezesi mówią, co się działo zimą
Włodarzy klubów, które po rundzie jesien-

nej są na miejscach premiowanych awan-
sem, bądź grozi im spadek, zapytaliśmy o kil-
ka istotnych kwestii związanych z wiosennymi 
rozgrywkami.

Czy rezultat osiągnięty w rundzie jesien-
nej był dla klubu zaskoczeniem?

Jakie czynniki miały wpływ na miejsce 
zajęte jesienią?

Jak zespół przygotowywał się w przerwie 
zimowej?

Jakie zaszły w nim zmiany kadrowe?
Co jest celem zespołu na najbliższe 

rozgrywki?

Grzegorz Pikuła, 
wiceprezes Świtu 

Skolwin (lider IV ligi): 
Nasza pozycja po run-

dzie jesiennej jest dla nas 
zaskoczeniem. Jednak 
biorąc pod uwagę ostat-
nie kolejki, to możemy 
czuć niedosyt, bo mo-
gliśmy i powinniśmy mieć na koncie więcej 
punktów. Kluczem do naszych dobrych wy-

ników jest zgranie zespołu, który drugi sezon 
gra praktycznie tym samym składem, ale też 
słabsza postawa pozostałych drużyn w lidze. 
Przed rundą wiosenną również nie dokona-
liśmy poważniejszych wzmocnień. Warunki 
do przygotowania mieliśmy optymalne, tre-
nowaliśmy na miejscu. Naszym celem będzie 
bez wątpienia awans. Wytworzyła się taka 
sytuacja, że aż żal z nie wykorzystać takiej 
szansy.

Mariusz Kotkowski, 
prezes Stali Szczecin 

(15. zespół IV ligi):
Szczerze mówiąc nie 

dziwi mnie słabsza posta-
wa zespołu jesienią. Z dru-
żyny odeszło pięciu graczy 
pierwszej jedenastki i trud-
no było ich zastąpić z tego 
względu, że nie sprowadzamy piłkarzy z in-
nych klubów, stawiamy na wychowanków. 
Zabrakło nam przede wszystkim doświad-
czenia. Możliwe, że młodzi zawodnicy za bar-
dzo chcieli się pokazać. Zanotowaliśmy aż 8 
remisów, mimo że często prowadziliśmy róż-
nicą nawet dwóch goli. 

Na wiosnę wróciło do nas pięciu graczy, 
którzy w przeszłości już występowali w na-

szej drużynie. Kadrę mamy bardzo szeroką, 
więc trener będzie miał spore pole mane-
wru. Myślę, że doświadczenie zebrane w po-
przedniej rundzie teraz zaprocentuje i piłka-
rze pokażą lepszą grę. Liczę na utrzymanie, 
ale trzeba pamiętać, że nieprzewidywalność 
jest jedną z cech futbolu. 

Jacek Kowalczyk, 
prezes Vinety Wolin (3. zespół IV ligi):
Muszę przyznać, że tro-

chę jesteśmy zaskoczeni 
tak dobrą postawą druży-
ny, ale konkurencja nie śpi 
i wiosną może się wyda-
rzyć jeszcze wiele. Jesie-
nią czegoś nam zabrakło. 
Chyba przede wszystkim 
skuteczności pod bram-
ką rywali. Obyśmy wiosną nie mieli z tym 
problemów. 

Przerwę zimową spędziliśmy spokojnie, 
mieliśmy dobre warunki do treningów. Po-
nadto do zespołu dołączyło kilku zawodni-
ków. Nie ukrywamy, że naszym celem jest 
awans, ale zdajemy sobie sprawę, że łatwo 
nie będzie. W tej lidze nie dostaniemy nic za 
darmo. 

Sonda    •    Sonda    •    Sonda
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20 tysięcy głosów i 5 tysięcy uczestników

Plebiscyt na mecie 
Uroczysta gala, która 13 marca odbyła się w gościnnych progach hotelu “Dobosz” w Policach zwieńczyła ple-
biscyt na “Piłkarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego“.  O tym, że była to udana impreza najlepiej 
świadczy liczba ponad 20 tysięcy głosów, które zebrali piłkarze. W sumie w plebiscycie wzięło udział ponad 5 
tysięcy kibiców. Podczas ceremonii wyróżniliśmy i nagrodziliśmy kilkadziesiąt osób. 

O naszych laureatach na luzie
Dominika Lubowicka - Zalew Stepnica - 

17-letnia zawodniczka grająca na pozycji środko-
wego pomocnika. Kapitan zespołu. Jej boiskowy 
pseudonim to „Dzida”, który wziął się z tego, że na 
boisku biega ponoć za dwie zawodniczki. W po-
przednim roku grała w wojewódzkiej reprezen-
tacji do lat 16. Ma poczucie rytmu, świetnie pre-
zentuje się nie tylko na boisku, ale także w tańcu 
breakdance. 

Paweł Łubian - Aquila Szczecin - Kapitan i naj-
skuteczniejszy piłkarz swojego zespołu. Wszystko 
wskazuje na to, że to jego ostatni sezon w B-kla-
sie. Aquila z kompletem zwycięstw przewodzi w 
tabeli i jest niemal pewna awansu. Pracuje jako 
nauczyciel wychowania fizycznego oraz anima-
tor sportu. Bardzo lubiany w swoim środowi-
sku, jego uczniowie wręcz przepadają za swoim 
nauczycielem.

Patryk Filipowicz - Sęp Brzesko - Piłkarski 
maniak, który od zawsze w pełni poświęcał się pił-
ce nożnej. Na boisku wykazuje się walecznością, 
bo myśli tylko o zwycięstwie. Przylgnęła do nie-
go ksywa „Pancernik”, a wszystko dlatego, że nie 
znalazł na swojej drodze rywala, który potrafiłby 
wygrać z nim pojedynek bark w bark.

Konrad Krzysztanowicz  - Iskierka Szczecin 
- Popularny „Kojot”, który po meczach jest duszą 
towarzystwa. Na boisku kapitan dobrze spełniają-
cy swoje obowiązki. Bardzo koleżeński i wyróżnia-
jący się umiejętnościami. Według kierownika ma 
papiery na granie wyżej, ale podobno jest na to 
za… stary. A ma zaledwie 25 lat.

Mateusz Chlibyk - Jeziorak Szczecin - „Mati” 
jest koleżeński, ale też bardzo charakterny. Ma 
duży wpływ na atmosferę w szatni, a koledzy liczą 
się z jego zdaniem. Lideruje drużynie z siedzenia 
pasażera, bo nie jest kapitanem. Na co dzień pra-
cuje w szczecińskim „Radissonie“. 

Radosław Wiśniewski - Ina Goleniów - 23-let-
ni napastnik, z którym chciałby pracować każdy 
trener. „Wiśnia” zawsze pokazywał klasę na boi-
sku, do wszystkiego podchodzi profesjonalnie, 
nie obraża się, gdy trener decyduje się posadzić 
go na ławce lub zdjąć z boiska. Na murawie i poza 
nią emanuje od niego spokój i rozsądek. 

Piotr Rusek - Chemik Police - 24-letni wy-
chowanek Chemika grający na pozycji bramka-
rza. Jaką ksywę w szatni ma Piotr Rusek? Niezbyt 
oryginalnie, bo... „Rusek”. Jakiś czas temu koledzy 
chcieli, żeby był „Hiszpanem”, ale pozostał „Ru-
skiem”. Ma w sobie odrobinę szaleństwa, która 
często charakteryzuje golkiperów. W ostatnim 
czasie bardzo dojrzał boiskowo, jest odważny, 
zachowuje zimną krew w trudnych momentach. 
Podczas gali podziękował mamie, która zmobili-
zowała swoje koleżanki, aby głosowały właśnie 
na niego.

Maciej Liśkiewicz - Błękitni Stargard - „Li-
sek” jest inteligentnym zawodnikiem, wnosi dużo 

spokoju do gry zespołu. To filar defensywy, a tak-
że wzór dla młodszych kolegów. W kontaktach 
z mediami nie traci głowy i mądrze odpowiada 
na pytania. Nigdy nie sprawiał problemów wy-
chowawczych. Ostatnio pojawiały się informacje 
o zainteresowaniu jego osobą ze strony Pogoni 
Szczecin.

Marek Niewiada - Flota Świnoujście - We Flo-
cie od 2001 roku. Pamięta występy Wyspiarzy w III 
i IV lidze. Uczestniczył w największych klubowych 
sukcesach, jakim był ćwierćfinał Pucharu Polski i 
3. miejsce w I lidze. Popularny „Admirał” ani myśli 
opuszczać Świnoujścia. Jest zawodowym żołnie-
rzem. W wojsku był już radiooperatorem, elektro-
mechanikiem i kierowcą. W I lidze gole zdobywa 
tylko w meczach z Olimpią Grudziądz.

Radosław Janukiewicz - Pogoń Szczecin - 
31-letni symbol Pogoni. Po porażce dziennikarze 
wolą do niego nie podchodzić, bo… w młodości 
trenował boks. Uwielbiany przez kibiców za swoją 
bezpośredniość. Choć zimą miał konkretną ofertę 
z Chin, to pozostał w Pogoni.

Jerzy Falkowski - Ehrle Espadon Dobra 
Szczecińska - 62 lata czyni go najstarszym za-
wodnikiem w Zachodniopomorskim Związku 
Piłki Nożnej. Z uśmiechem na twarzy „gasi” boi-
skowych cwaniaków. W zespole służy także do-
świadczeniem. Po prostu „Pan Jurek”. Przed laty 
był ligowym bramkarzem m.in. Stali Stoczni 
Szczecin (II liga).

Michał Kubik - Reprezentant Polski w futsalu, 
dla której strzelił już kilkanaście bramek. Sezon 
2013/2014 był dla niego najlepszym w karierze. 
Zdobył 15 goli, a Pogoń 04 Szczecin wywalczyła 
wicemistrzostwo Polski. 

Marek Arys - Jeden z najbardziej uzdolnionych 
arbitrów w Polsce. Sędzia asystent. Z chorągiewką 
w ręku zaliczył już kilkanaście spotkań w ekstra-
klasie. Znajduje się pod obserwacją UEFA. Zakwa-
lifikowany został do programu UEFA CORE. 5,4 % 
to imponujący poziom jego tkanki tłuszczowej.

Tomasz Kafarski - Trener, który sprawił, że Flo-
ta Świnoujście zaczęła się liczyć na zapleczu eks-
traklasy, mimo nieustającego zamieszania wokół 
klubu.  W 2009 r. prowadził Lechię Gdańsk w eks-
traklasie. Był wówczas najmłodszym szkoleniow-
cem w lidze.

Marcin Robak - Został wybrany najlepszym 
napastnikiem poprzednich rozgrywek T-Mobile 
Ekstraklasy. Nic dziwnego, skoro zdobył koronę 
króla strzelców za sezon 2013/2014 w barwach 
Pogoni Szczecin (22 gole). Cztery lata wcześniej 
dokonał tego samego, grając w Widzewie Łódź, 
ale w I lidze (18 goli). 17 stycznia 2010 roku za-
debiutował w reprezentacji Polski w towarzyskim 
spotkaniu z Danią. Premierowe trafienie zaliczył 
przeciwko Tajlandii. Napastnik o posturze gladia-
tora, którego ksywa to „Robaczek”.

NajpopularNiejsza piłkarka

Dominika Lubowicka (Zalew Stepnica)
NajpopularNiejszy piłkarz - B klasa

1 Paweł Łubian (Aquila Szczecin)
2 Adam Madej (Rybak Wełtyń) 
3 Sebastian Jarosz (Sparta Skalin) 
NajpopularNiejszy piłkarz - a klasa

1 Patryk Filipowicz (Sęp Brzesko)
2 Dominik Urbański   (Prawobrzeże Świnoujście) 
3 Tomasz Zawilski (Dąb Dębice)
NajpopularNiejszy piłkarz - regioNalNa okręgówka

1 Konrad Krzysztanowicz (Iskierka Szczecin)
2 Patryk Bil (Wicher Przelewice)
3 Sebastian Widurski (Koral Mostkowo)
NajpopularNiejszy piłkarz - wojewódzka 
okręgówka

1 Mateusz Chlibyk (Jeziorak Szczecin)
2 Paweł Plis (Błękitni Pniewo)
3 Piotr Bykowski (Odrzanka Radziszewo)
NajpopularNiejszy piłkarz - iV liga

1 Radosław Wiśniewski (Ina Goleniów)
2 Kacper Wittbrodt (Gryf Kamień Pomorski)
3 Jacek Jarecki (Osadnik Myślibórz)
NajpopularNiejszy piłkarz - iii liga

Piotr Rusek (Chemik Police)
NajpopularNiejszy piłkarz - ii liga

Maciej Liśkiewicz (Błękitni Stargard)
NajpopularNiejszy piłkarz - i liga

Marek Niewiada (Flota Świnoujście)
NajpopularNiejszy piłkarz - T-MoBile eksTraklasa

Radosław Janukiewicz (Pogoń Szczecin)

Nagrody przyzNaNe przez kapiTułę
Specjalna nagroda
Dla Jerzego Falkowskiego najstarszego piłkarza 
grającego w zachodniopomorskim związku pił-
ki nożnej 
Specjalna nagroda 
Za wkład w rozwój i promocję piłki nożnej w 
województwie zachodniopomorskim dla Prezy-
denta Kołobrzegu Janusza Gromka. 
Specjalna nagroda
Za wkład w rozwój i promocję piłki nożnej w 
województwie zachodniopomorskim dla Prezy-
denta Stargardu Sławomira Pajora. 
Specjalna nagroda 
Za wkład w rozwój i promocję piłki nożnej w 
województwie zachodniopomorskim dla bur-
mistrza Płot Mariana Malińskiego
Futsalista Roku 2104
Michał Kubik (Pogoń 04 Szczecin)
Sędzia Roku 2014
Marek Arys
Zespół Roku 2014
Błękitni Stargard
Trener Roku 2014
Tomasz Kafarski 
Piłkarz Roku 2014
Marcin Robak (Pogoń Szczecin)
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Łukasz Kosakiewicz wraz z kolegami na ustach piłkarskiej Polski

“Kosa” wykosił Cracovię
Na początku marca Błękitni Stargard w pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu Pucharu Polski poko-
nali na swoim boisku grającą w ekstraklasie Cracovię 2:0 (0:0). Jednym z autorów tej wielkiej niespo-
dzianki był Łukasz Kosakiewicz, 23-letni piłkarz, który jeszcze dwa lata temu grał w Hetmanie Grzyb-
no, czyli zaledwie w A-klasie. 

- Mecz z Cracovią to było naj-
ważniejsze wydarzenie w 70-let-
niej historii Błękitnych. Choćby 
dlatego każdemu z nas zależa-
ło, żeby wypaść tym spotkaniu 
jak najlepiej. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że łatwo nie będzie, ale 
mieliśmy podstawy ku temu 
żeby wierzyć w sukces. W ostat-
nich dwóch sezonach rozegra-
liśmy kilka sparingów z Pogo-
nią Szczecin. Tak się złożyło, że 
każdy z nich zakończył się na-
szym zwycięstwem. Oczywiście 
meczu sparingowego nie moż-
na porównywać do spotkania 
o stawkę, ale mniej więcej wie-
dzieliśmy czego spodziewać 
się możemy po Cracovii - mówi 
Kosakiewicz.

Piłkarze z Krakowa przystąpili 
do meczu zbyt pewni siebie. Nie 
spodziewali się chyba, że pod-
opieczni trenera Krzysztofa Ka-
puścińskiego będą w stanie na-
wiązać z nimi wyrównaną walkę. 

- Mieliśmy Cracovię rozpraco-
waną w najdrobniejszych szcze-
gółach. Nastawiliśmy się na to co 
nam wychodzi najlepiej. Starali-
śmy się być pod grą, jak najdłużej 
przetrzymywać piłkę i groźnie 
kontratakować - mówi wycho-
wanek Energetyka Gryfino.

Stargardzianie wykonali zada-
nie perfekcyjnie, a Kosakiewicz 
świetnie sobie radził ze spora-
dycznymi próbami ataków pił-
karzy z ekstraklasy. Cracovia nie 
potrafiła poważniej zagrozić 
bramce strzeżonej przez Mar-
ka Ufnala. A w samej końcówce 
nadziała się na dwie kontry Błę-
kitnych. Sensacyjne zwycięstwo 
stało się faktem.

- Powtarzaliśmy sobie przed 
meczem, że nie możemy prze-
straszyć się rywali. O koncen-
tracji i zaangażowaniu nie trze-
ba nam było przypominać. Dla 
wielu z nas był to najważniejszy 
mecz w karierze. Teraz mamy 
podstawę sądzić, że te napraw-
dę ważne mecze dopiero ro-
zegramy w przyszłości - mówi 
Kosakiewicz, który zdaniem ob-
serwatorów był jednym z najlep-
szym piłkarzy podczas pucharo-
wego spotkania. 

Niedawno w A-klasie
Gdyby ktoś dwa lata temu 

twierdził, że popularny “Kosa” 

zagra jeszcze w meczu o taką 
stawkę można byłoby uznać go 
za nieuzasadnionego optymistę. 
Kosakiewicz zimą 2013 roku od-
szedł z trzecioligowego Energe-
tyka Gryfina do Hetmana Grzyb-
no. - Nie żałuję tamtej decyzji. 
Przyznaję, podyktowana trochę 
była finansami. W Hetmanie 
można było całkiem nieźle zaro-
bić. Po jednej rundzie spędzonej 
w Grzybnie wiedziałem, że mu-
szę jednak zmienić otoczenie. 
Trener Energetyka Gryfino Ma-
rek Minkwitz, którego bardzo 
cenię, powiedział mi kiedyś, że 
warto zrobić jeden krok w tył, 
aby później zrobić dwa kroki do 
przodu. Mój przykład dowodzi, 
że nie jest to tylko puste gada-
nie - dodaje  Kosakiewicz.

Kosakiewicz z Hetmana trafił 
do Drawy Drawsko, gdzie jego 
dobre występy nie uszły uwadze 
trenerowi Krzysztofowi Kapuś-
cińskiemu. Defensor otrzymał 
propozycję transferu do Błękit-
nych. Ze stargardzkim klubem 
podpisał umowę do czerwca 
2015 roku.

- Błękitni to klub działający na 
profesjonalnych zasadach. Na 
dobrą sprawę pod względem or-
ganizacyjnym niewiele różnimy 
się od klubów ekstraklasy. Obo-
zy, odzywki, masażyści, świet-
nie zorganizowane wyjazdy na 
ligowe mecze - wszystko to od-
bywa się w podobny sposób jak 
w ekstraklasie. Oczywiście pie-
niądze i nasze umiejętności są 
na niższym poziomie, ale mecz z 
Cracovią udowodnił, że ambicją 

i zaangażowaniem można zni-
welować te różnice - uważa pra-
wy obrońca Błękitnych.

Gratulacje w sklepach  
i na ulicy

Po meczu na komórkę i me-
dia społecznościowe Kosa-
kiewicza napłynęło mnóstwo 
gratulacji. Także od piłkarzy 

Energetyka. - Gryfino to moje 
rodzinne miasto. Gdy po spot-
kaniu przyjechałem odwiedzić 
rodzinę zaskoczony byłem wy-
razami sympatii. W sklepach i na 
ulicy odebrałem mnóstwo gra-
tulacji. To miłe i jeszcze bardziej 
mobilizuje do wytrwałej pracy 
na treningach.

W Błękitnych święto, ale wszy-
scy zdają sobie sprawę, że są 
dopiero w połowie drogi. - W 
Krakowie najważniejsze będzie 

pierwsze 20 minut. Jeżeli uda 
nam się zachować czyste kon-
to bramkowe nasze szanse na 
awans będą naprawdę duże - 
mówił przed rewanżowym spot-
kaniem, które odbyło się po 
zamknięciu tego numeru “Za-
chodniopomorskiej Piłki” 

Rewanż, Lech, a potem…
Gdy Błękitni awansują w pół-

finale czekać na nich będzie ry-
walizacja z Lechem Poznań. - Nie 
chcę wybiegać tak daleko my-
ślami. Na razie skoncentrowa-
ni jesteśmy na rewanżu. Gdzieś 
tam z tyłu głowy krążą myśli o 
Lechu. Pierwszy mecz z Cracovią 
udowodnił, że wszystko jest 
możliwe - mówi Kosakiewicz, 
który w czerwcu będzie wolnym 
zawodnikiem.

- Dobra gra w Pucharze Pol-
ski to także promocja poszcze-
gólnych piłkarzy. Oglądało nas 
wielu menedżerów i skautów. 
Nie myślę jednak o zmianie klu-
bowych barw. Wiadomo, że każ-
dy sportowiec chciałby osiągnąć 
jak najwięcej. Ja też chciałbym 
grać wyżej niż w drugiej lidze. 
Być może uda mi się tego jed-
nak dokonać z Błękitnymi? W 
klubie mamy postawione jasno 
zadanie. Ma nim być utrzyma-
nie w drugiej lidze. Skoro jednak 
pokonaliśmy Cracovię, to może 
także w lidze uda się powalczyć 
o coś więcej? - zastanawia się 
Kosakiewicz.

Dariusz Jachno

Łukasz Kosakiewicz (z lewej) jeszcze w barwach Energetyka Gryfino.

“Kosa” w meczu z Cracovią należał do najlepszych na boisku. 
(foto prywatne archiwum piłkarza)
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Kim Milton Nielsen szkolił naszych arbitrów

Wielki skromny sędzia
Duńczyk Kim Milton Nielsen, znany na całym świecie sędzia piłkarski, był gościem szkolenia dla arbitrów 
z całego województwa, na które zaprosił go Andrzej Martynowicz, wiceprezes Kolegium Sędziów ZZPN.  

Wybitny przed laty sędzia pił-
karski Kim Milton Nielsen uczył 
podczas plenarki zachodniopo-
morskich arbitrów sędziowskie-
go fachu. Duńczyk, który w swo-
jej karierze prowadził między 
innymi finał Ligi Mistrzów zgo-
dził się poprowadzić wykład, w 
którym uczestniczyło ponad 200 
sędziów. Dla Nielsena nie miało 
znaczenia, że wielu słuchaczy to 
arbitrzy niższych klas, sędziujący 
mecze na poziomie klasy B i A.

- Zaprosić Kima nie było łatwą 
sprawą. O to, żeby przyjechał do 
nas na szkolenie, zabiegałem od 
lipca ubiegłego roku - mówi An-
drzej Martynowicz. 

Dziś w Szczecinie 
jutro w duńskiej TV

Obecnie Nielsen jest sędziow-
skim ekspertem w duńskiej tele-
wizji TV 3. W związku z tym nie-
mal każdy weekend ma zajęty. 
Znalazł jednak czas, aby wpaść 
do Szczecina. Już w niedzielę ko-
mentował wydarzenia ligowej 
kolejki duńskiej Superligi.

Kibice pamiętają zapewne 
Nielsena z wyjątkowej sylwetki. 
Mierzący ponad 195 cm wzrostu 
Duńczyk górował na murawie 
nad większością piłkarzy.  Choć 
to sędziowska gwiazda (prze-
sędziował między innymi 154 
spotkania międzynarodowe, 
w tym mecze Euro 1996, Euro 
2000, Euro 2004 oraz mistrzo-
stwa świata 1998 i 2002) okazał 
się bardzo skromnym i sympa-
tycznym człowiekiem.

Szacunek dla każdego 
arbitra

- Zawsze darzyłem wielkim 
szacunkiem arbitrów z najniż-
szych lig. Bo tam jest najtrudniej 
sędziować. Piłkarze amatorzy 
mają słabe umiejętności, czę-
sto popełniają techniczne błędy 
przez co dochodzi do dużej licz-
by starć. Fauli w niższych ligach 
jest mnóstwo, trzeba często po-
dejmować trudne decyzje. W 
meczach reprezentacji czy Ligi 
Mistrzów presja wywierana na 
arbitrów jest nieporównywalnie 
większa, ale poza tym zawody z 
reguły prowadzi się dużo łatwiej 
- przekonywał Nielsen. 

Duński arbiter zwracał też 
uwagę na rolę jaką w procesie 

szkolenia arbitrów powinni peł-
nić obserwatorzy. - Obserwator 
powinien być dla sędziego star-
szym dobrym kolegą, a nie oso-
bom czyhającym tylko na jego 
błąd. Gdy już dojdzie do pomył-

ki obserwator powinien przede 
wszystkim starać się wytłuma-
czyć sędziemu jak w przyszłości 
powinien się zachować w po-
dobnym przypadku. Obserwa-
tor ma służyć pomocą a nie być 
postrachem dla sędziów - mówił 
Nielsen.

Za szybko 
awansują

Duńczyk otwarcie mówił też, 
że nie bardzo podoba mu się 
bardzo szybka ścieżka sędziow-

skiego awansu preferowana te-
raz przez UEFA i krajowe federa-
cje. - Do młodych świat należy. 
Nie mam nic przeciwko temu, 
żeby młodzi arbitrzy awanso-
wali w hierarchii sędziowskiej, 

ale nie powinno być tak, że nie-
doświadczony arbiter bardzo 
szybko znajduje się w central-
nych rozgrywkach. Arbiter żeby 
osiągnął pewną klasę musi prze-
sędziować określoną dość dużą 
liczbę spotkań. Dopiero jeżeli 
kilkanaście razy znajdzie się w 
określonej sytuacji będzie nie-
jako z automatu wiedział jaką 
podjąć decyzję. Ale żeby do 
tego dojść trzeba swoje „odsę-
dziować” - mówił Duńczyk.

Zapomniał szkieł, 
stał w korku

W wykładzie Nielsena nie za-
brakło dykteryjek z jego kariery 
sędziowskiej. Opowiadał między 
innymi jak to zdarzyło mu się za-
pomnieć spakować na mecz Ligi 
Mistrzów rozgrywany w Hiszpanii 
szkieł kontaktowych. Znajomi w 
ostatniej chwili zorganizowali ich 
dostarczenie samolotem. Z kolei 
w Japonii tylko dzięki wezwanej 
policji i jej eskorcie udało mu się 
przejechać przez korek i wyrobić 
się na mecz mistrzostw świata. 
Nielsen opowiadał też jak zapo-
mniał spakować korki i musiał sę-
dziować międzynarodowy mecz 
w pożyczonych jasnoniebieskich 
butach.  - Nie robił z siebie gwiaz-
dy. Był otwarty, szczery i bardzo 
przyjazny - mówi Martynowicz.

Podziękowania  
od Listkiewicza

Podczas szkolenia doszło do 
spotkania Nielsena z Michałem 
Listkiewiczem. Obaj panowie 
stanowili sędziowską trójkę pod-
czas meczów mistrzostw świata. 
Później Nielsen był obserwato-
rem Listkiewicza podczas me-
czów UEFA. Po spotkaniu były 
prezes Polskiego Związku Pił-
ki Nożnej podziękował Marty-
nowiczowi za zorganizowania 
przyjazdu Duńczyka. - Było miło 
po latach spotkać Kima. Podzię-
kowałem Andrzejowi, za inicja-
tywę, pomysł i fakt, że udało 
mu się sprowadzić Nielsena do 
Szczecina - powiedział nam Mi-
chał Listkiewicz.  

Przyjazd Nielsena do ostatniej 
niemal chwili wisiał na włosku. 
Prom, którym miał przypłynąć z 
Danii był opóźniony ze względu 
na sztorm. Na szczęście w porę 
przestało na Bałtyku wiać i Nie-
lsen dotarł na czas. 

Jak udało się go zaprosić? - Je-
stem pracownikiem firmy z duń-
skim kapitałem. Dzięki moim 
skandynawskim kolegom zdo-
byłem bezpośredni kontakt do 
Nielsena. Reszta należała do 
mnie. Nie było łatwo, głównie z 
powodu natłoku obowiązków 
Kima. Mam nadzieję, że to nie 
ostatnia gwiazda, którą udało 
się sprowadzić na sędziowskie 
szkolenie - dodał Martynowicz. 

Dariusz Jachno
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Wykład Duńczyka pozbawiony był mentorstwa. Nielsen mówił na luzie, 
ciekawie i z dużą swadą. 

Dla Andrzeja Martynowicza (z prawej) nie ma rzeczy niemożliwych. 
Kim Nielsen przyjął jego zaproszenie i przyjechał do Szczecina. 
Foto: Kacper Tarsa.
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Portowcy cennym łupem na rynku

Powroty z ekstraklasy
Norbert Neumann w Gwardii Koszalin, Marcin Wachowicz w Gavii Choszczno, Edi Andradina w Mewie Resko, 
Arkadiusz Mysona w Arkonii Szczecin - to tylko kilka z interesujących zmian kadrowych, które miały miejsce 
w przerwie zimowej w zachodniopomorskich klubach.

O Edim Andradinie w Me-
wie Resko więcej piszemy w in-
nym miejscu tego wydania „ZP”. 
Powrotów doświadczonych za-
wodników było jednak więcej. 
Przynależność klubową zmie-
niło też wielu młodych piłkarzy 
Pogoni Szczecin.

„Wacha” w Choszcznie
34-letni Marcin Wachowicz 

rozegrał w ekstraklasie 96 spot-
kań i zdobył w nich 16 bramek. 
Przez lata był filarem m.in. Le-
cha Poznań i Arki Gdynia. Ostat-
nio występował w m.in. Orkanie 
Rumia i Kotwicy Kołobrzeg oraz 
w niemieckim SV Peheim. Teraz 
postanowił wrócić do rodzin-
nego Choszczna. Z pewnością 
taki zawodnik przyda się Gavii, 
walczącej o utrzymanie w okrę-
gówce. W klubie cieszą się też z 
powrotu Łukasza Młynarczy-
ka (kiedyś kapitana zespołu). 
Również trener Mateusz Ryn-
kiewicz zdecydował się pomóc 
drużynie i wznowił treningi. 

Podobnie jak Wachowicz, w 
ekstraklasie przez lata występo-
wał Arkadiusz Mysona. 33-letni 
obrońca znany jest z gry w m.in. 
Pogoni Szczecin, Lechii Gdańsk, 
Łódzkim KS czy Polonii Bytom. 
Łącznie w najwyższej klasie roz-
grywkowej rozegrał 82 mecze i 
zdobył w nich 2 bramki. Wiosną 
będzie reprezentował barwy Ar-
konii Szczecin. Klub z Lasku Ar-
końskiego sprowadził też Filipa 
Kosakowskiego (Hutnik Szcze-
cin, kiedyś Pogoń, Chemik czy 
Kotwica), Mateusza Silewicza 
i Bartosza Porczaka (obaj Po-
goń), Marcina Walickiego (Klu-
czevia), Mateusza Batkowskie-
go (Wybrzeże Rewalskie Rewal) 
i Damiana Katryniaka (Iskierka 
Śmierdnica). 

Spore wzięcie mieli młodzi 
Portowcy. 20-letni napastnik 
Norbert Neumann definityw-
nie rozstał się z Pogonią i podpi-
sał kontrakt z Gwardią Koszalin. 
Andrzej Kotłowski i Kamil Zie-
liński zostali wypożyczeni do 
Błękitnych Stargard, a Wojciech 
Baszak wrócił tam na stałe. Do 
tego klubu trafił też Radosław 
Wiśniewski, były Portowiec (17 
meczów w ekstraklasie), ostat-
nio gracz Iny Goleniów.

Więcej zmian w swojej ka-
drze dokonał drugi z naszych 
drugoligowców, czyli Kotwica 
Kołobrzeg. Przebudowano linię 
pomocy. Trzech z czterech no-
wych piłkarzy to właśnie gracze 
tej formacji: Dawid Berg (Ome-
ga Kleszczów), Szymon Babiarz 
(Legia II Warszawa) i Korneliusz 
Sochań (Zawisza Bydgoszcz). 
Czwarty z nowych to Bartło-
miej Folc, 19-letni bramkarz 
sprowadzony ze Sparty Brod-
nica. Wszyscy ci piłkarze są w 
wieku młodzieżowca. Brak mło-
dych zawodników był najwięk-
szą bolączką Kotwicy w rundzie 
jesiennej. 

Wzmacniają,  
aby utrzymać

Aż pięć zachodniopomor-
skich zespołów walczy o utrzy-
manie w III lidze. Nic dziwnego, 
że w tych klubach rozglądano 
się zimą za wzmocnieniami. Co 
ciekawe, Astra Ustronie Morskie 
i Rasel Dygowo postawiły na pił-

karzy z Ukrainy. Bałtyk Koszalin 
sprowadził m.in. obrońcę Ma-
teusza Banego i pomocnika 
Macieja Kazimierowicza. Obaj 
piłkarze mają za sobą grę na za-
pleczu ekstraklasy. Bany zbierał 
dobre recenzje w Miedzi Legni-
ca, Kazimierowicz był podporą 
Błękitnych, ale nie przebił się w 
Bytovii. Ci piłkarze powinni się 
wyróżniać na boiskach III ligi.

Piąta w tabeli Gwardia Kosza-
lin, oprócz pozyskania wspo-
mnianego Neumanna, sprowa-
dziła też zawodnika z… Włoch. 
W tamtejszej szóstej lidze w ze-
spole SSD Casarano Calcio ostat-
nio występował Adrian Libe-
racki. 21-letni obrońca mimo 
młodego wieku ma już spory 
bagaż życiowych doświadczeń. 
W 2011 r. z Arki Gdynia, gdzie 
był uważany na wielki talent, 
wyjechał do zagranicznego klu-
bu. Liberacki przez kontuzje nie 
zdołał jednak podbić włoskiej 
Regginy Calcio. Ostatnio był 
sprawdzany w Koronie Kielce i 

Miedzi Legnica, ale ostatecznie 
trafił do Gwardii. 

Na walkę o utrzymanie w IV li-
dze dozbroiła się Stal Szczecin. 
Ze Światowida Łobez przyszli 
Rafał Komar, Grzegorz Paw-
łowski, Jacek Bodys i Krzysz-
tof Stefaniak.  Trzej pierwsi w 
przeszłości występowali już przy 
Bandurskiego. 

Nowych piłkarzy pozyskał też 
zamykający tabelę IV ligi Ener-
getyk Gryfino. W utrzymaniu 
mają pomóc Cezary Szybka, 
Łukasz Cebulski (obaj Kotwica) 
oraz Szymon Sidorowicz (Ina 
Goleniów). 

Zmian kadrowych w zachod-
niopomorskich klubach było 
co niemiara. Przedstawiliśmy te 
najgłośniejsze. Kompletne kadry 
zespołów z całej Polski można 
znaleźć na portalu www.laczy-
naspilka.pl. Jak poradzą sobie 
piłkarze w nowych klubach i czy 
decyzje personalne były słuszne, 
przekonamy się wiosną. 

Norbert Neumann trafił z Pogoni Szczecin do Gwardii Koszalin. Fot. pogonszczecin.pl
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Jest się kim chwalić

Nasza szkoła ma już 10 lat!
Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej znajdujący się przy ul. Hożej w Szczecinie 
ma już 10 lat! Szkoła funkcjonuje pod patronatem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Na początku 
marca w hali sportowej ZCEMiP z okazji okrągłego jubileuszu odbyła się uroczystość podsumowująca działal-
ność naszej placówki połączona ze ślubowaniem nowych gimnazjalistów. Zaproszeni goście, którzy szczelnie 
wypełnili halę mogli między innymi zobaczyć pokazowy trening najmłodszej grupy piłkarskich adeptów.

- Sportowe osiągnięcia naszej 
młodzieży są imponujące. Szkoła 
doczekała się aż 27 reprezentan-
tów Polski na różnym szczeblu 
wiekowym. Ale najważniejsze, że 
wielu naszych absolwentów gra 
dziś w piłkę nożną na ligowym 
poziomie. Chciałbym w tym miej-
scu podziękować naszej kadrze 
trenerskiej, bo to dzięki ich wy-
trwałej pracy, zaangażowaniu i 
poświęceniu możemy poszczycić 
się takimi osiągnięciami - mówił 
Henryk Wawrowski, wiceprezes 
ZZPN do spraw szkoleniowych.

Kadrę trenerską naszej szko-
ły tworzą: Maciej Mateńko, Piotr 
Łęczyński, Paweł Podgórski, Ra-
dosław Biliński, Marcin Łazow-
ski, Adrian Jankowski, Grzegorz 
Otocki. Trenerami koordynato-
rami ZZPN są Mirosław Masicz 
oraz Bogdan Matias. Maciej Kara-
czun jest w szkole lekarzem spor-
towym, a Tomasz Strzałkowski 
fizjoterapeutą. 

DJ
Trenerzy pracujący z naszą młodzieżą zapraszają do prowadzenia zajęć między innymi piłkarzy Pogoni. Brazylijczyk 6
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Gala okiem 

fotoreportera 
Andrzeja Szkockiego

Dominika Lubowicka odebrała nagrody od Filipa 
Skowrona, członka zarządu ZZPN oraz Maurycego 
Brzykcego, szefa sportu w “Glosie Szczecińskim” Paweł Łubian najpopularniejszy 

piłkarz klasy B otrzymał nagrodę od 
jednego ze sponsorów plebiscytu.
Mirosława Sobczyka, właściciela 
drukarni ZAPOL.

Burmistrz Polic Władysław Diakun otrzymał 
srebrną odznakę PZPN. Nagrodę wręczyli Jan 
Bednarek, wiceprezes PZPN oraz Stefan Majewski, 
przewodniczący Rady Trenerów PZPN.

Podczas gali przekonaliśmy się, że niektórzy z 
piłką potrafią wyprawiać niesamowite rzeczy.

Paweł Pils zajął drugie miejsce w wojewódzkiej okręgówce. 
Nagrodę odebrał z rąk Ynony Husaim-Sobeckiej, szefowej “Głosu 
Szczecińskiego” oraz od wiceprezesa ZZPN Waldemara Echausta.

Patryk Filipowicz (drugi z prawej) wygrał 
w klasie A. Obok niego Tomasz Zawilski. 
Nagrody wręczali Grzegorz Maciejasz 
prezes KOZPN oraz Krzysztof Brylowski, 
szef ligowiec.net
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Jerzy Falkowski na pewno 
nie wygląda na najstarszego 
zawodnika grającego w ZZPN.

Marek Arys, czyli najlepszy 
spośród sędziów. Nagrodę 
wręczył Krzysztof Wilczyński, 
przewodniczący Kolegium 
Sędziów ZZPN oraz Waldemar 
Echaust, wiceprezes ZZPN.

Najpopularniejszym futsalowcem został Michał 
Kubik. Nagrodę otrzymał od wiceprezesa Pogoni 
04 Szczecin, Mirosława Grycmachera. 

Jak to między nami, 
trenerami… Tomasz Kafarski 
został najlepszym trenerem 
2014 roku. Stefan Majewski 
gratuluje mu świetnej pracy 
z Flotą Świnoujście.

Dyrektor sportowy Pogoni Szczecin Maciej 
Stolarczyk odbierał nagrody w imieniu 
Radosława Janukiewicza i Marcina Robaka. 
Gratulacje składają srebrny medalista 
olimpijski z Montrealu Henryk Wawrowski 
pełniący funkcję wiceprezesa ZZPN ds. 
szkolenia oraz prezes ZZPN Jan Bednarek.   

Jak widać 
plebiscytowa 
gala była bardzo 
atrakcyjna. 
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Polska - Rosja dwa razy 0:6

Sukces, ale tylko organizacyjny
W połowie lutego Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej był organizatorem dwumeczu Polska - Ro-
sja w futsalu. Oba mecze zgromadziły komplet publiczności. Niestety, ze sportowego punktu widzenia 
konfrontacja z aktualnymi wicemistrzami Europy zakończyła się bardzo źle. Zarówno w Szczecinie jak i 
w Stargardzie oba mecze zakończyły się zwycięstwem Rosji 6:0.

Pierwszy mecz rozegrany zo-
stał w hali Azoty Arena. Nowo-
czesny obiekt wypełnił się do 
ostatniego miejsca. Ponad 5 ty-
sięcy kibiców przeżyło jednak 
gorzki zawód. Nasz zespół pod 
każdym względem ustępował 
rywalom. Biało-czerwoni gra-
li z wyraźnym respektem dla 
bardzo mocnej ekipy Rosji. Na 
usprawiedliwienie naszego ze-
społu trzeba jednak dodać, że 
Rosjanie należą do absolutnej 
światowej czołówki w futsalu. 
W drużynie wicemistrzów Euro-
py jest kilku naturalizowanych 
Brazylijczyków.

Szczeciński mecz toczył się 
pod dyktando jednego zespołu, 
ale kibice, którzy  szczelnie wy-
pełnili nowoczesny szczeciński 
obiekt nie narzekali na brak po-
zasportowych wrażeń. Współ-
organizatorzy, czyli działacze 
Pogoni 04, zorganizowali wiele 
dodatkowych atrakcji. Były po-

kazy gimnastyczne, spotkanie 
z piłkarzami Pogoni, oraz pokaz 
nowej piłkarskiej zabawy, czyli 
bąbelkowej piłki nożnej.

Rewanż rozegrany został 
dzień później w Stargardzie. O 
drugim spotkaniu można na-
pisać dokładnie to samo. Hala 
wypełniona kibicami, gorący 
doping, miłe wrażenia poza-
sportowe, ale wynik podobny, 
czyli 0:6.

- Rewanż wyglądał lepiej w 
naszym wykonaniu, ale wynik 
niestety jest taki sam. Trener na 
pewno ma o czym myśleć - pod-
sumował spotkania szef komisji 
futsalu i piłki plażowej PZPN Ka-
zimierz Greń.

Dla naszej reprezentacji dwu-
mecz z Rosją stanowił ostatni 
sprawdzian przed eliminacyj-
nym turniejem do finałów mi-
strzostw Europy, który w marcu 
odbędzie się w Krośnie. 
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Zwłaszcza najmłodsi kibice mocno przeżywali spotkanie i nie bardzo mogli 
zrozumieć dlaczego zakończyło się tak wysoką porażką biało-czerwonych. 
Foto: Arkadiusz Jachno

Mecz w bąbelkową piłkę to jedna z dodatkowych atrakcji przygotowanych 
dla kibiców przez działaczy Pogoni 04 Szczecin. Foto: Arkadiusz Jachno

Bramkarze reprezentacji Polki podczas dwumeczu z Rosją kapitulowali aż 
dwanaście razy… Foto: Arkadiusz Jachno

Brazylijska samba w okręgówce
Edi Andradina wraca na boisko - ta wiadomość zelektryzowała kibiców nie tylko w regionie. Brazylijczyk 
w rundzie wiosennej będzie grał w Mewie Resko, choć sam przyznaje, że miał propozycje nawet z I ligi. 
- Po prostu chcę się poruszać, pobawić. Brzuszek mi rośnie, muszę coś z tym zrobić - twierdzi zawodnik.

Jak jeden z najlepszych ob-
cokrajowców w dziejach ekstra-
klasy znalazł się w okręgówce? 
Wszystko za sprawą Dariusza 
Adamczuka. 11-krotny repre-
zentant Polski od trzech lat wy-
stępuje w Mewie Resko. To właś-
nie on namówił Ediego, aby zdjął 
piłkarskie obuwie z kołka i wrócił 
na zieloną murawę. Brazylijczyk 
zimą próbował też swoich sił w 
amatorskiej lidze halowej, ale 
tam nie szło mu najlepiej.

- Jestem rezerwowym. Chło-

paki grają naprawdę dobrze, mi 
sporo brakuje do ich poziomu. 
Nie umiem grać na takiej na-
wierzchni i taką piłką. Próbowa-
łem się przyzwyczaić, ale ciężko 
mi to idzie - wyjaśnia.

Szuka przyjemności
Po co 40-latek wraca do gry?
- Po prostu chcę się poruszać, 

pobawić. W Pogoni przestałem 
grać, bo straciłem przyjemność z 
gry. Jeśli nie będę miał przyjem-
ności z występów w Mewie, to 

też zrezygnuję. Rolą Brazylijczy-
ka w zespole z Reska nie będzie 
branie ciężaru gry na siebie. Nie 
te lata i nie ta kondycja.

- Chcemy, aby Edi pomógł 
nam w rozwoju 20-letniego roz-
grywającego Mateusza Deute-
ra - twierdzi Jan Andrusieczko, 
prezes klubu z Reska. Ale nie tyl-
ko. Już pierwsze jego występy w 
sparingach pokazały, że bardzo 
nam się przyda jako wzór dla po-
zostałych. Chłopaki są w niego 
wpatrzeni jak w obrazek, udzie-

la im cennych rad. Dzięki niemu 
zwiększyła się frekwencja na tre-
ningach - dodaje prezes.

O tym, że Edi nawet bez re-
gularnego treningu jest w do-
brej formie, świadczy sytuacja 
ze ubiegłorocznego sparingu 
Pogoni Szczecin w trakcie zgru-
powania w Gniewinie. Ówczes-
ny trener Portowców Dariusz 
Wdowczyk postawił na mło-
dych piłkarzy, którzy słabo radzi-
li sobie w meczu kontrolnym z 
Chojniczanką Chojnice. 
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Młodzież ze Stargardu najlepsza

Tradycyjny turniej teraz  
w Lipianach
46. Turniej Juniorów Starszych o Puchar Głosu Szczecińskiego zakończył się triumfem młodych zawod-
ników Błękitnych Stargard. 

Turniej „Głosu” ma swoją tra-
dycję, choć miejsca i nawierzch-
nia zmieniały się z upływem 
czasu. Teraz kontynuowany jest 
w hali w Lipianach i chętnych 
do wzięcia udziału w nim nie 
brakuje. 

Bez Sokoła
W tegorocznej edycji wzięło 

udział 11 drużyn. Do Lipian nie 
dojechał tylko Sokół Pyrzyce, 
choć przecież daleko nie miał. 
Brak tej ekipy trochę pokrzyżo-
wał szyki organizatorom, ale nie 
ucierpiała na tym rywalizacja. 

Ekipy podzielono na dwie 
grupy i grano systemem każdy 
z każdym. Dwie najlepsze dru-
żyny z każdej grupy wchodziły 
do fazy finałowej. A tam grano 
systemem każdy z każdym. Nie 
było półfinałów i decydującego 
o wszystkim starcia. 

W pierwszej grupie resztę po-
zostawiły w tyle Świt Skolwin 
oraz Orzeł Trzcińsko-Zdrój. Piłka-
rze tej pierwszej drużyny wygra-
li 4 spotkania, jedno zremisowa-
li. W drugiej grupie triumfowali 
Błękitni i Flota Świnoujście. Ju-
niorzy ze Stargardu pokonali 

wszystkie pięć przeszkód, dając 
jasny i wyraźny sygnał, że są w 
dobrej dyspozycji. 

To te cztery ekipy rozegrały 
ze sobą 6 spotkań (każdy z każ-
dym) w fazie finałowej, jednak 
ta była już dużo bardziej wyrów-
nana. Wygrali ją juniorzy Błękit-
nych Stargard (5 pkt). Drugie 
miejsce dla Świtu, trzecie dla 
Orła, czwarte dla Floty. 

Po golu łatwiej
Królem strzelców turnieju z 6 

golami został Dawid Wiśniewski 
(Błękitni). Najlepszym bramka-
rzem wybrano Marcina Bartni-
ka (Piast Karsko), a najlepszym 
zawodnikiem Michała Nowaka 
(Flota). Nagrody dla wyróżnio-
nych wręczał m.in. starosta py-
rzycki, Kazimierz Lipiński. 

- Piłka halowa jest specyficz-
na, tłumaczyłem to moim za-
wodnikom - mówi trener Błę-
kitnych, Bogdan Korecki. - Gdy 
zdobędzie się bramkę, wygrać 
jest dużo, dużo łatwiej. Zwłasz-
cza, że mecz trwa krótko. Po-
trzeba trochę cwaniactwa. W 
turnieju podobała mi się mocno 
także drużyna Floty Świnoujście. 

Wyspiarze mieli jednak pecha w 
końcówce turnieju. 

W ekipie ze Stargardu prym 
wiódł król strzelców imprezy, 
Dawid Wiśniewski. Nieźle wy-
gląda także rok młodszy od nie-
go Oliwier Horla. Do Lipian nie 
przyjechał jednak inny dobrze 
zapowiadający się zawodnik z 
rocznika 1997, a więc Wojciech 
Baszak. 17-latek został włączony 
do kadry pierwszego zespołu. 
Baszak to wychowanek Błękit-

nych, który ostatnie sezony spę-
dził w Pogoni 

- Mamy w tym zespole napraw-
dę utalentowaną młodzież. Nie 
tylko w tym roczniku, ale i w całym 
klubie - zaznacza trener Korecki. 

Wyniki rundy finałowej 
Flota Świnoujście - Świt Skol-

win 1:1, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - 
Błękitni Stargard 1:1, Orzeł - Świt 
0:3, Flota - Błękitni 1:1, Świt - Błę-
kitni 0:1, Flota - Orzeł 0:2. 
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Uczestnicy rundy finałowej turnieju w Lipianach. Od lewej: Świt Skolwin, Flota Świnoujście, Orzeł Trzcińsko-Zdrój i Błękitni Stargard. Fot. Andrzej Szkocki

Widząc zagubienie swoich pod-
opiecznych Wdowczyk popro-
sił o wejście na boisko Ediego, 
który był członkiem jego sztabu 
szkoleniowego. Wówczas jesz-
cze niespełna 40-letni Brazylij-
czyk zdobył zwycięską bramkę 
na 2:1.

Chcą szóstki
Na co stać Mewę z Edim w 

składzie? Po rundzie jesiennej 
zespół jest na 11. miejscu w ta-
beli grupy północnej, ale traci 
tylko trzy punkty do szóstego 
Promienia Mosty. 

- Awans do pierwszej szóstki 

wydaje się realnym celem - oce-
nia prezes Andrusieczko.

Pozyskanie Ediego to nie je-
dyne wzmocnienia kadry w 
trakcie przerwy zimowej. Spro-
wadzono też utalentowanego 
22-letniego Macieja Majaka, 
który w przeszłości występował 

w rezerwach Pogoni Szczecin 
i w Chemiku Police. Do sztabu 
trenerskiego dołączył Wojciech 
Tomasiewicz (30 meczów w 
ekstraklasie w barwach Pogoni 
Szczecin). 

10 Brazylijska samba w okręgówce
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Prezesi mówią, co się działo zimą 
(dokończenie ze strony 2)
Włodarzy klubów, które po rundzie jesiennej są 

na miejscach premiowanych awansem, bądź gro-
zi im spadek, zapytaliśmy o kilka istotnych kwestii 
związanych z wiosennymi rozgrywkami.

Czy rezultat osiągnięty w rundzie jesien-
nej był dla klubu zaskoczeniem?

Jakie czynniki miały wpływ na miejsce 
zajęte jesienią?

Jak zespół przygotowywał się w przerwie 
zimowej?

Jakie zaszły w nim zmiany kadrowe?
Co jest celem zespołu na najbliższe 

rozgrywki?

Marcin Skórniewski, 
prezes Pomorzanina Nowo-

gard (2. zespół Szczecińskiej 
Ligi Okręgowej):

Nie mogę powiedzieć, że je-
stem zaskoczony naszą posta-
wą w rundzie jesiennej. Od kilku lat znajdu-
jemy się w czołówce i walczymy o najwyższe 
cele. Duży wpływ na naszą grę miały wzmoc-
nienia, a także praca trenera. Wszystko w ze-
spole zaczęło się układać po naszej myśli i to 
zaprocentowało. 

Przygotowania do nadchodzącej rundy 
przebiegły bardzo dobrze, ale jedynym prob-
lemem jest to, że dużo zawodników pracuje i 
nie może w pełni poświęcić się drużynie. Mimo 
tego dobrze zapatrujemy się na zbliżające się 

mecze. Wciąż czekamy na rozwiązanie sprawy 
z pozyskaniem Batisty (doświadczony Brazylij-
czyk, ostatnio w Drawie Drawsko – przyp.red.). 
To jest dla nas teraz priorytet. Poza tym mamy 
nadzieję na mniejszą ilość kontuzji wiosną, bo 
to też było naszą piętą achillesową w poprzed-
niej rundzie. 

Nie oglądamy się na Jezioraka Szczecin, 
chcemy dogonić Piasta Chociwel, bo naszym 
celem jest awans z pierwszego miejsca. Oby 
głowy zawodników wytrzymały presję, bo 
wszystko będzie kwestią mentalności. 

Andrzej Kubera, 
prezes Orkana Suchań 

(14. zespół Szczecińskiej Ligi 
Okręgowej):

Na pewno miejsce tuż nad 
strefą spadkową jest dla nas za-
skoczeniem in minus. Liczyliśmy na coś więcej, 
ale znamy też możliwości zespołu i nie mogę 
mydlić oczu, że walczymy o awans.

Powodem tak słabej gry mógł być brak 
wzmocnień i ogrania. Większość piłkarzy zaj-
muje się rolnictwem i nie mają głowy zajętej 
tylko futbolem, oczywiście rozumiemy to.

Przygotowania do rundy wiosennej za-
częliśmy już w grudniu. Mieliśmy optymalne 
warunki, frekwencja na treningach również 
dopisywała, więc pozostaje tylko czekać na 
pierwsze mecze.

Nie liczymy na nic więcej, jak utrzymanie. 

Myślę pozytywnie, bo dobrze byłoby grać cały 
czas na tym szczeblu rozgrywkowym. Suchań 
to mała wieś i jest to dla nas na pewno spore 
osiągnięcie.

Rafał Brudkiewicz, 
prezes Gavii Choszczno 

(15. zespół Szczecińskiej Ligi 
Okręgowej):

Przed sezonem liczyliśmy 
się z tym, że możemy znaleźć 
się w dole tabeli, ale oczywi-
ście chcieliśmy tego uniknąć. Walka wiosną na 
pewno będzie zacięta.

Błędem mogło być to, że postawiliśmy głów-
nie na młodzież. W niektórych momentach za-
brakło nam doświadczenia, ale mam nadzieję, 
że drużyna wyciągnęła odpowiednie wnioski.

Dobrze przepracowaliśmy przerwę zimową. 
Do drużyny dołączyło pięciu nowych graczy, 
m.in. nasz były kapitan, Łukasz Młynarczyk, a 
także Marcin Wachowicz, który w przeszłości 
grał dla takich klubów jak Lech Poznań, ŁKS 
Łódź czy Arka Gdynia.

Nasza sytuacja jest nieciekawa. Trzeba 
będzie zdobywać punkty od pierwszego 
spotkania.

Utrzymanie to cel numer jeden. Mam na-
dzieję, że zespół wyciągnął wnioski z poprzed-
niej rundy i teraz to zaprocentuje. Dużo nam 
nie brakuje do zajęcia bezpiecznego miejsca, 
więc jestem optymistą. 

Sonda    •    Sonda    •    Sonda •    Sonda

Sparingi także z mężczyznami!
Trudny pierwszy sezon przeżywa Olimpia Szczecin. W klubie wierzą, że wiosną będzie dużo lepiej 

Olimpia Szczecin już 1 kwiet-
nia wznawia rozrywki w ekstra-
lidze. Debiutancki sezon w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej 
jest na razie dość ciężki. Szcze-
cinianki po rundzie jesiennej 
zajmują 9. miejsce w tabeli, z 
8 oczkami przewagi nad stre-
fą spadkową. Na szczęście z ligi 
spadają tylko dwa zespoły. Na 
razie są nimi GOSiRKi Piaseczno 
oraz Stilon Gorzów Wielkopol-
ski. Te dwie ekipy są w tragicznej 
sytuacji, na koncie mają bowiem 
odpowiednio 2 i 3 punkty. 

- Dzięki temu, okres przygoto-
wawczy minął nam trochę spo-
kojniej - mówi Łukasz Haliniarz, 
kierownik drużyny Olimpii. 

Olimpia przygotowania do 
rundy rewanżowej rozpoczęła 
już na początku stycznia, od ba-
dań w Instytucie Kultury Fizycz-
nej. A to daje prawie pełne trzy 
miesiące przygotowań, trenin-
gów i zajęć. 

- Przygotowywaliśmy się 
głównie na własnych obiek-
tach - mówi Haliniarz. - Byliśmy 

również na krótkim obozie w 
Słubicach. 

Wiosna rusza na początku 
kwietnia, a pierwszy mecz przy-
padł Olimpijkom z nie lada ry-
wala. Szczeciński ekstraklaso-
wiec zagra się na boisku lidera 
i mistrza Polski, Medyka Konin. 
Ten mecz rozegrany zostanie 
w środę, ale w poprzedzają-
cy weekend odbędzie się waż-
niejsza dla Olimpii impreza. W 
Gorzowie odbędą się półfinały 
mistrzostw Polski juniorek star-

szych. Szczecinianki o finał po-
walczą ze Sztormem Gdańsk, 
AZS Wrocław i gospodyniami 
ze Stilonu. Powszechnie uwa-
ża się, że z tej grupy wyłonione 
zostaną medalistki mistrzostw, 
więc Olimpię czeka trudna prze-
prawa. Dwie najlepszy drużyny 
znajdą się w finale. 

Z zespołem zimą nie pożeg-
nała się żadna z piłkarek, ale do-
łączyła Weronika Lichy. Nowy 
nabytek Olimpii jest bramkar-
ką, a na tej pozycji była luka do 

wypełnienia. W dru-
żynie była tylko jedna pełno-
wartościowa bramkarka, Beata 
Watychowicz. Teraz rywalizacja 
trochę wzrośnie, choć Lichy 
to wciąż melodia przyszłości. 
Zawodniczka jest stałą repre-
zentantką Polski do lat 17 oraz 
19. Do treningów po kontuzji 
wróciła już Patrycja Falborska. 
Ostatnio urazu doznała Monika 
Kędzierska, jednak jeszcze nie 
wiadomo, ile potrwa jej przerwa 
w grze. 

Olimpia zimą rozegrała już 
szereg sparingów i, co ciekawe, 
nie wszystkie tylko z kobiecymi 
ekipami. Szczecinianki walczyły 
z męskimi, młodszymi rocznika-
mi Chemika Police czy reprezen-
tacją województwa lubuskiego. 
W między czasie odbył się w 
Szczecinie już 10., jubileuszowy, 
halowy turniej Pajo Cup. Olim-
pia skończyła na czwartym miej-
scu, a imprezę wygrało Unifree-
ze Górzno. 

EK
STR

A
LIG

A  
K

O
B

IET

Piłkarkom Olimpii spadek raczej nie grozi i wiosną będą mogły na spokojnie 
zbierać cenne doświadczenie w ekstraklasie. Fot. Sebastian Wołosz
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Lista obserwatorów  
na rundę wiosenną
Prezydium Zarządu Zachodniopomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej w Szczecinie, w dniu 13 lutego 2015 
r., zatwierdziło listę obserwatorów na rundę wiosen-
ną sezonu 2014-15:

Szczebel centralny :
1. AUGUSTYNIAK Arkadiusz
2. BROŃSKI Jerzy
III liga :
1. CZACZYK Dariusz
2. DANCEWICZ Antoni
3. KOZAK Czesław
4. KRICKI Mariusz
5. MATYCH Krzysztof

6. POŁUDNIAK Tomasz
7. SKORUPA Stanisław
8. SZEREDA Ireneusz
9. WALENDZIAK Ryszard
10. WILCZYŃSKI Krzysztof
IV liga :
1. BARNOWSKI Dariusz
2. GONERA Artur

Rubryka 
sędziowska 

Sędziowie na turniejach  
w Karnicach i Świerznie
Sędziowie ZZPN wykorzystywali zimową przerwę na 
przygotowania do rozrywek w rundzie wiosennej. Jed-
nym z tych elementów były halowe turnieje, w których 
sędziowie dla odmiany brali udział jako zawodnicy.

W rozegranym w dniu 31 
stycznia 2015 roku w Tur-
nieju im. Grzegorza Fryta w 
Karnicach drużyna sędziów 
zajęła 5 miejsce wśród star-
tujących 8 drużyn. W całym 
turnieju sędziowie strzelili 7 
bramek: Tomasz Wilkanowski 
3 bramki, Tomasz Czarnecki 
2, Damian Dróżka i Mateusz 
Dyszczyk po 1 bramce. W dru-
giej minucie pierwszego me-
czu kontuzji kolana doznał 
Grzegorz Zdyb i pomimo chę-
ci nie mógł do końca turnieju 
wbiec na parkiet.

W rozegranym w dniu 7 

lutego 2015 roku I Memo-
riale im. Tadeusza Mandzia-
ka w Świerznie drużyna sę-
dziów uplasowała się na   4 
miejscu wśród 8 startują-
cych drużyn. 

W turnieju sędziowie od-
dali 11 celnych strzałów za-
kończonych uznaną bramką. 
Strzelcy bramek: Tomasz Wil-
kanowski 4 bramki, Marcin Sa-
wicki 3, Łukasz Ostrowski i To-
masz Czarnecki po 2 bramki. 

Drużyna sędziów za swoją 
sportową postawę podczas 
całego turnieju została wyróż-
niona pucharem FAIR PLAY.

Trzech naszych  
w Antalayi
W dniach 26 stycznia - 7 lutego 2015 w tureckiej miej-
scowości Antalya odbył się obóz treningowo-szkole-
niowy dla sędziów szczebla centralnego PZPN.

W zgrupowaniu tym 
uczestniczyli  trzej przedsta-
wiciele naszego Kolegium: 
kol. Artur Aluszyk, kol. Kon-
rad Aluszyk i kol. Marek Arys.

  Podczas zgrupowania  sę-
dziowie uczestniczyli w tre-
ningach kondycyjnych, 
wykładach, sesjach z psycho-
logiem sportowym oraz pro-
wadzili zawody sparingowe. 
W wolnej chwili mieli do dys-
pozycji masażystę, odnowę 

biologiczną i siłownię.
W  ramach szkolenia FIFA 

wykłady prowadził Alan Sno-
ddy, byly sędzia międzynaro-
dowy z Irlandii Północnej.

Nasi arbitrzy prowadzili 
również mecze sparingowe 
drużyn klubowych  z ekstra-
klasy polskiej, ukraińskiej, 
rosyjskiej, węgierskiej, ru-
muńskiej oraz mecz repre-
zentacji olimpijskich Jemen 
- Singapur.

Plenarka  
szkoleniowa 2015
21 lutego na obiektach Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacji w Szczecinie odbyło się coroczne, 
plenarne spotkanie szkoleniowe sędziów Zachod-
niopomorskiego Związku Piłki Nożnej. 

Spotkanie otworzyli swo-
imi wystąpieniami Prezes 
ZZPN Jan Bednarek oraz 
Przewodniczący Kolegium 
Sędziów KZZPN Krzysztof 
Wilczyński.

Specjalnymi gośćmi, któ-
rzy wygłosili swoje wykłady 
byli duński były sędzia mię-
dzynarodowy Kim Milton 
Nielsen (sędziował finał Ligi 
Mistrzów w 2004) oraz były 
prezes PZPN Michał Listkie-
wicz, który jako sędzia asy-
stent sędziował finał Mi-
strzostw Świata w 1990 roku.

Ponadto sędziowie i obser-
watorzy przystąpili podczas 
plenarki do egzaminów te-
oretycznych z najnowszych 

przepisów gry w piłkę noż-
ną. Wręczono również od-
znaczenia i dyplomy za staż 
i wkład w rozwój organizacji 
sędziowskiej oraz ilość prze-
prowadzonych zawodów. 
Specjalnymi podziękowania-
mi uhonorowani zostali Kole-
dzy Julian Bumbul, Aleksan-
der Kudajczyk oraz Antoni 
Płocharczyk. Wręczono także 
nominacje na sędziów mię-
dzynarodowych piłki pla-
żowej FIFA 2015 Łukaszowi 
Ostrowskiemu i Tomaszowi 
Winiarczykowi.

Opracowanie: 
Łukasz Ostrowski

Zdjęcia: Julian Bumbul, 
Kacper Tarsa

Michał Listkiewicz (z prawej) z wyróżnionymi sędziami: Antonim 
Płocharczykiem, Julianem Bumbulem oraz Aleksandrem Kudajczykiem.
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arkadiusz augustyniak, czyli „człowiek orkiestra”

Odpowiedzialna  
funkcja obserwatora 
Arkadiusz Augustyniak, pochodzi z Gryfina i w swoim środowisku sportowym najbardziej znany jest jako 
trener drugoligowych piłkarzy ręcznych Energetyka Gryfino. Ale to przysłowiowy „człowiek orkiestra”. Na 
co dzień jest dyrektorem zespołu szkół w Baniach. To także nauczyciel i wychowawca młodych sportowców. 
Augustyniak od lat pełni też różne samorządowe funkcje. Jednym z jego dodatkowych zajęć jest natomiast 
sprawowanie funkcji obserwatora w rozgrywkach centralnych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Jeden z dwóch  
w województwie

Augustyniak w tym sezonie 
delegowany jest przez PZPN 
na obserwacje spotkań drugiej 
ligi. W całym województwie za-
chodniopomorskim na tak wy-
sokim szczeblu mamy jeszcze 
tylko jednego obserwatora, Je-
rzego Brońskiego. Kibice i piłka-
rze mało wiedzą na temat obo-
wiązków, jaki spoczywają na 
obserwatorach. A jest ich cała 
masa. 

- Funkcja obserwatora nie 
sprowadza się wyłącznie do śle-
dzenia pracy arbitrów - mówi 
Augustyniak.

Obserwator na spotkanie 
przyjeżdża na ponad dwie go-
dziny przed jego rozpoczęciem. 
- Uczestniczę w przedmeczowej 
odprawie. Przeglądam certyfika-
ty spikera i kierownika do spraw 
bezpieczeństwa. Dopiero jeżeli 
wszystkie względy formalne są 
dopełnione wyrażam zgodę na 
przeprowadzenie zawodów li-
gowych - mówi Augustyniak.

W czasie spotkania obserwa-
tor zajmuje najbardziej z jego 
perspektywy dogodne do ob-
serwacji sędziego miejsce. Nie 
zawsze muszą to być trybuny. 
Jeżeli na przykład warunki at-
mosferyczne są bardzo złe, pada 
deszcz lub śnieg, a trybuny nie 
posiadają zadaszenia, obser-
wator musi sobie znaleźć inne 
miejsce, tak aby mógł prowadzić 
notatki.

Ocenia całą czwórkę
- Podczas spotkania zapisuję 

uwagi dotyczące pracy czwórki 
arbitrów. Po meczu wypełniamy 
specjalny arkusz obserwacyjny, 
w którym opisuje się przebieg 
spotkania oraz zachowanie i ja-
kość prowadzenia meczu przez 
czterech arbitrów, głównego, 
obu asystentów oraz technicz-
nego - wyjaśnia Augustyniak.

Arbiter główny jest pod wy-
jątkowo ostry obstrzałem ob-
serwatora. - Zwracamy uwagę 
na mnóstwo elementów. Odpo-
wiednią interpretację przez sę-

dziego przepisów gry, na jego 
kondycję i sposób poruszania się 
po boisku. Na poziomie central-
nym sędziowie nie mają już teraz 
kłopotów z kondycją. Dawniej 
różnie z tym bywało, zwłaszcza 
na niższych ligach. Nie każdy z 
kibiców wie, że arbiter powinien 
po boisku poruszać się po tak 
zwanej linii diagonalnej, która na 
boisku przebiega pomiędzy jego 
narożnikami. Oczywiście doty-
czy to meczów, gdy spotkanie 
sędziuje trzech arbitrów. Arbiter 
musi też zajmować określoną 
pozycję przy stałych fragmen-
tach gry. Oceniamy współpracę 
arbitra głównego z sędziami asy-
stentami, opisujemy osobowość 
sędziego i jego autorytet, czy 
jest skoncentrowany na przebie-
gu spotkania przez pełny czas 
gry. Czy w swoich decyzjach jest 
odważny, stanowczy i czy jest 
odporny psychicznie. To wszyst-
ko można ocenić na podstawie 
jego zachowań. I ma to wpływ 
na końcową punktową ocenę sę-
dziego - dodaje Augustyniak.

8.6 - czyli niemal perfekcyjnie
Arbitrzy oceniani są w ska-

li do 10 punktów, ale tylko teo-

ria. Taką ocenę można uzyskać 
chyba tylko sędziując perfek-
cyjnie finał mistrzostw świata. 
W rzeczywistości na szczeblu 
centralnym sędziowie otrzymu-
ją zazwyczaj oceny w przedziale 
8.2-8.6.

- Ocena wyjściowa to 8.3-8.4. 
Oznacza to, że arbiter sędziował 
dobrze i spełnił oczekiwania. 
Za trudne mecze, na przykład 
derby lub decydujące o spa-
du i awansie, w których arbiter 
spisał się dobrze i nie popełnił 
błędu oceniane są na poziomie 
8.5-8.6. Ocena 8.1-8.2 oznacza 
poziom satysfakcjonujący z za-
leceniem poprawy - wyjaśnia 
Augustyniak.

Jeden poważny błąd oznacza 
odjęcie 0,5 punktu. Za takowy 
uznaje się na przykład nieuzna-
nie prawidłowo zdobytej bram-
ki lub ukaranie zawodnika żółtą 
zamiast czerwoną kartką (lub na 
odwrót), czy też niepodyktowa-
nie ewidentnego rzutu karnego.

 Ocena w przedziale 6.0-6.9 
to poziom zupełnie nieakcep-
towany. - W swojej praktyce na 
szczeblu centralnym najniższą 
ocenę jaką wystawiłem było 8.1. 
Otrzymała ją kobieta sędzina za 

prowadzenie meczu pierwszej 
ligi kobiet. Ten szczebel rozgry-
wek także leży w moich kom-
petencjach - dodaje gryfiński 
obserwator.

Po spotkaniu obserwator spo-
tyka się z arbitrami i omawia 
przebieg spotkania. Niekiedy 
rozmowy przeciągają się bar-
dzo długo. Następnie wypełnia 
się wspomniany arkusz. I nie jest 
to błyskawiczna robota. - Wypi-
sanie arkusza obserwacyjnego 
zajmuje mi około 3-4 godzin 
- zapewnia.

Punkty decydują o ewentu-
alnym spadku lub awansie sę-
dziów. Obserwatorzy nie mogą 
oceniać arbitrów według włas-
nego widzimisie. Sympatie i an-
typatie, czy tak zwane układy nie 
mają już miejsca. Obserwatorzy 
są bowiem również oceniani. 
Wszystkie mecze od poziomu 
drugiej ligi wzwyż wrzucane są 
na specjalny serwer. - Po każdej 
kolejce do pracy przystępują 
tak zwani obserwatorzy telewi-
zyjni. Oceniają oni pracę arbi-
tra na podstawie zapisu wideo. 
I później weryfikują swoją ocenę 
z oceną obserwatora, który był 
delegowany na to spotkanie. Je-
żeli są rozbieżności w ocenie ob-
serwator ma problemy - twierdzi 
Augustyniak.

Sami też się szkolą i zdają 
egzaminy

Obserwatorzy dwa razy do 
roku przechodzą szkolenia, 
które kończą się egzaminami. 
- Ostatni taki trzydniowy kurs 
zaliczyłem w styczniu w Spale. 
Zakończył się on jak zawsze eg-
zaminem. Po raz pierwszy zda-
rzyło się, że zdali go wszyscy bez 
wyjątku. Ale w poprzednich la-
tach było z tym bardzo różnie. 
Uczestniczyłem w egzaminie, 
który oblało aż 13 osób. Szefem 
komisji egzaminacyjnej jest Zbi-
gniew Przesmycki, przewodni-
czący Kolegium Sędziów Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej.

Dariusz Jachno  

O
B

SERw
U

JĘ 
d

R
U

g
Ą

 Lig
Ę

Obserwatora Polskiego Związku Piłki Nożnej Arkadiusza Augustyniaka 
najłatwiej spotkać na meczach piłki ręcznej Energetyka Gryfino. Obserwacji 
arbitrów ligowych na szczeblu centralnym dokonuje najczęściej poza naszym 
województwem.  
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