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• Kiedy na przełomie 2016
 i 2017 roku opuszczałeś Ruch 
Radzionków przenosząc się do 
drugoligowego Rakowa Częstochowa 
spodziewałeś się, że w ciągu 
najbliższych miesięcy zrobisz tak 
duży piłkarski krok do przodu?
- To prawda, że zaliczyłem w 2017 roku 
skok aż o trzy klasy rozgrywkowe ale, że 
tak dobrze się to dla mnie potoczy, na 
pewno się nie spodziewałem. Po przejściu 
do Rakowa zimą, moim celem było 
zagranie kilkuset minut oraz zebranie 
doświadczenia na wyższym poziomie. 

• Niemal z miejsca stałeś się 
podstawowym piłkarzem 
walczącego o awans Rakowa.
- Tak, a kiedy to się stało, to moje cele 
w drastycznym tempie zaczęły się 
zmieniać. Od drugiego meczu grałem 
w podstawowej jedenastce praktycznie 
do końca sezonu. Zdarzyła się również 
bardzo miła chwila, czyli debiutancka 
bramka przeciwko Polonii Bytom 
w dniu awansu do Nice pierwszej 
ligi. Również od początku obecnego 
sezonu - już w pierwszej lidze - moje 
miejsce w wyjściowym składzie się nie 
zmienia. Także na zapleczu Ekstraklasy 
zaliczyłem swoją pierwszą bramkę, choć 
miało to miejsce niestety w przegranym 
meczu przeciwko GKS Katowice.

• Bramki to jedno, ale do tego 
dokładałeś dobrą postawę na 
murawie. Inaczej przecież chyba 
nie doczekałbyś się powołania do 
młodzieżowej reprezentacji Polski?!
- Po siódmej kolejce zaczęły do mnie 
docierać informacje o możliwym 
powołaniu do reprezentacji. Nie brałem 
tego zbyt poważnie, gdyż konkurencja 
jest duża, a ja przecież jeszcze kilka 
miesięcy wcześniej myślałem o tym 

jak dobrze przygotować się do sezonu  
w czwartej lidze. Dopiero po otrzymaniu 
informacji dotyczącej powołań 
tak naprawdę uwierzyłem w to,  
o czym każdy młody chłopak grający  
w piłkę nożną marzy. Debiutowałem 
w meczu ze Szwajcarią. Zagrałem 
czterdzieści pięć minut z orzełkiem 
na piersi i dumnie odśpiewałem 
przed meczem Hymn  Polski.

•       Na jednej połówce meczu 
Twoje występy w reprezentacji 
U-20 się nie skończyły. Dziś 
można już chyba powiedzieć, że 
jesteś etatowym reprezentantem  
w kadrze trenera Dariusza Gęsiora.
- Pierwsze powołanie do reprezentacji 
U-20 budziło największe emocje. 
Gratulacje od trenerów, przyjaciół  
i znajomych były bardzo miłe. Każde 
kolejne powołanie jest równie ważne 
i ekscytujące, jak te pierwsze, ale już 
ma inny smaczek. Mówiąc trochę 
kolokwialnie - wszystko, co robimy 
pierwszy raz budzi największe emocje, 
tak samo jak mój pierwszy występ. 
Najlepiej jednak wspominam mecz 
z Holendrami. Było to spotkanie,  
w którym po raz pierwszy zacząłem 
mecz od początku. Stojąc na murawie, 
słuchając oraz śpiewając Mazurka Dąbr 
owskiego czuje się coś niesamowitego. 
Ciężko opisać to słowami. Gra dla 
własnego narodu jest czymś, co nie 
każdy może doznać w swojej karierze. 
Wygraliśmy z Holandią 1:0 i udało mi 
się asystować przy zwycięskiej bramce.

• Po tak udanym 2017 roku,  
w 2018 należałoby zrobić kolejny 
krok! Twój Raków jest w ścisłej 
czołówce pierwszoligowej tabeli.
- Chciałbym żeby rok 2018 był moim 
przełomowym. Nie stawiałem sobie 

jeszcze żadnych celów, gdyż jeszcze 
nie zakończyłem tego roku. Po finiszu 
rundy jesiennej przyjdzie czas na 
podsumowania i wyznaczenia sobie 
planów do realizacji na nowy rok. 
Końcówka rundy pokaże w jakim 
miejscu jesteśmy z Rakowem i o co 
tak naprawdę będziemy walczyć 
wiosną. Pierwsza liga jest bardzo 
spłaszczona, drużyny dzielą niewielkie 
różnice punktowe, dlatego wszystko 
może się wydarzyć. Wracając do tego 
przełomu, na jaki liczę, to mam jeszcze 
trzy lata kontraktu w Rakowie i celem 
prezesa oraz sztabu jest znalezienie się  
w Ekstraklasie w ciągu dwóch, trzech lat. 
Jeżeli szansa na to stworzyłaby się już  
w tym sezonie, byłaby to kapitalna sprawa 
zarówno dla mnie jak i dla kibiców, którzy 
bardzo dobrze pamiętają Ekstraklasę 
w Częstochowie. Natomiast problem 
leży w innym miejscu. Stadion Rakowa 
nie spełnia wymagań licencyjnych na 
Ekstraklasę. Dlatego miasto razem  
z klubem muszą wspólnie powalczyć 
o to, by jak najszybciej rozwiązać ten 
problem. Bo nie wyobrażam sobie 
by przed awansem do Ekstraklasy 
powstrzymywał nas brak stadionu, 
na którym moglibyśmy tam grać.

Jakub Łabojko
                - „żółto–czarny” w Rakowie.
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• Wielu młodych piłkarzy, nie 
tylko w Ruchu Radzionków, 
z pewnością marzy by podążyć 
Twoim śladem. Jak różnią się realia 
niższych lig od klas centralnych?
- Zdecydowanie inaczej jest na poziomie 
czwartej ligi niż na poziomie centralnym. 
I zupełnie tu abstrahuję od takich spraw 
jak infrastruktura sportowa czy ilość 
kibiców na meczach. Będąc piłkarzem 
Ruchu Radzionków łączyłem studia z grą 
w piłkę. Natomiast od razu po trafieniu 
do Rakowa do drugiej ligi wszystko 
musiałem już podporządkować grze 
w piłkę. Pierwszą różnicą widoczną 
gołym okiem w poziomie gry jest jej 
intensywność. Zdecydowanie więcej 
biegania było już w drugiej lidze, 
natomiast jeszcze więcej jest go 
w pierwszej. Różnicą, która diametralnie 
zmieniła moje postrzeganie piłki 
nożnej jest taktyka. Trener Marek 
Papszun gra trochę innym system niż 
wszystkie drużyny, bo 3-4-3. Jest to 
coś, z czym spotkałem się pierwszy raz. 
Życie szybko mnie zweryfikowało, bo 
nie miałem absolutnie pojęcia o tym. 
Właśnie pod tym względem zaliczyłem 
zdecydowanie największy progres, jaki 
mogłem. Na pewno pod względem 
fizyczności czy umiejętności czysto 
piłkarskich również się rozwinąłem, ale 
nie na tyle, co w świadomości taktycznej.

• Jak będziesz wspominał 
swoje pół roku spędzone 
w Ruchu Radzionków? 
- Na samą myśl o pobycie  
w Ruchu, pojawia się uśmiech 
na mojej twarzy. Choć było 
to tylko pół roku, to nie 
sposób wspominać tego 
okresu inaczej, jak tylko jako 
bardzo udany. Może niezbyt 
nam szło w lidze i wyniki 
nie były dla nas wszystkich 
zadowalające, to pomimo 
tego atmosfera wokół klubu 
jak i w samej szatni wydaje 
mi się, że była kapitalna. Było 
to moje pierwsze zetknięcie 
z seniorską piłką. Wchodząc 
do szatni składającej się  
z doświadczonych 

zawodników mających za sobą grę  
w Ekstraklasie czy pierwszej lidze na 
pewno czuje się duży szacunek wobec 
nich. Pół żartem - pół serio można 
powiedzieć, że jest dwóch żółto-czarnych 
zawodników w Rakowie. Przed sezonem 
dołączył do nas Andrzej Niewulis, 
który tak samo jak ja bardzo ciepło  
i mile wspomina okres gry w Ruchu. 
Myślę, że z perspektywy czasu to był 
najlepszy ruch, jaki mogłem wykonać 
dołączając do „Cidrów”. Zebrałem 
pierwsze szlify i doświadczenia dzięki 
grze w Ruchu, co pozwoliło mi dostać 
angaż po kilku dniach spędzonych 
na testach w Częstochowie. Dlatego 
zawsze będę miło wspominał 
czas spędzony w Radzionkowie.

• O kolegach z Radzionkowa nie 
zapominasz. Kilka razy w ostatnim 
roku pojawiałeś się w charakterze 
widza na meczach „Cidrów”, czy też na 
imprezie „Dzień otwarty z Ruchem”.
- Naprawdę, atmosfera w Ruchu 
była fenomenalna, dlatego też 
trudno  
 
 
 
 
 
 

nie śledzić poczynań kolegów 
i im nie kibicować. Jeśli tylko 
mogłem to faktycznie starałem 
się zaglądać na mecze Ruchu i chyba 
trochę niepotrzebnie, bo za każdym 
razem kiedy byłem na meczu, to „Cidry” 
akurat przegrywały. Byłem trochę 
taką żabą, która przynosiła pecha.  
W tym sezonie ze względu na wyjazdy 
na zgrupowania czy to reprezentacji czy 
klubu nie miałem okazji być na meczu, 
aczkolwiek śledzę poczynania Ruchu czy 
to przez regularne przeglądanie strony 
internetowej czy klubowego Facebooka 
czy też poprzez oglądanie skrótów  
z meczów na Youtub’ie. Jestem w stałym 
kontakcie z Marcinem Dziewulskim, który 
był trochę takim moim ojcem w Ruchu, 
jak również z kolegą z jednego bloku 
Mateuszem Nowarą. Trzymam kciuki za 
drużynę, by ta w tym sezonie osiągnęła 
taki wynik, na który czeka każda osoba 
związana z Ruchem Radzionków. 
„Cidry” jak nikt inny w tej lidze zasługują 
całokształtem na grę w wyższej klasie 

r o z g r y w k o w e j .
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   Po wyeliminowaniu Ruchu Chorzów  
w Radzionkowie gorączkowo 
wyczekiwano kolejnego rywala. Gdy 
okazało się, że będzie nim Górnik Zabrze, 
emocje przed ćwierćfinałem Pucharu 
Polski sięgnęły zenitu. Ruch nigdy 
wcześniej nie zaszedł w tych rozgrywkach 
tak daleko, wśród radzionkowian aż 
roiło się od zawodników związanych 
wcześniej z Górnikiem, a przeciwko 
„Cidrom” rywala prowadzić miał ich 
niedawny trener Jan Żurek. To wszystko 
sprawiło, że radzionkowianie udali się 
do Zabrza wyjątkowo zmobilizowani, 
żądni sprawienia niespodzianki.  
A w pamięci mieli lutowy sparing  
z Górnikiem, w którym okazali się 
lepsi. Wiedzieli także, że Górnik będzie 
zmęczony po meczu z Wisłą Kraków, zaś 
oni sami wypoczęci, gdyż w lidze pauzowali.
 15 kwietnia 1998 roku 
zgromadzeni na stadionie 
czternastokrotnego mistrza Polski kibice obejrzeli znakomity 
i wyrównany mecz, a grubo ponad tysięczna grupa kibiców  
z Radzionkowa głośno wspierała swoich ulubieńców. Jak się 
potem okazało, o porażce radzionkowian zadecydować miał 
siedemnasty rzut karny, a po meczu fani obu klubów żałowali, 
że w półfinale Pucharu Polski może wystąpić tylko jedna  

z tych drużyn. 
Bo było w tym 
meczu kilka takich 
chwil, w których 
wydawało się, że 
to drugoligowcy 
będą górą.
 P i e r w s i 
zaatakowali goście. 
Po centrze z lewego 
skrzydła Mariana 
Janoszki, Wojciech 
Myszor spudłował 
uderzeniem piłki 
głową w idealnej 
sytuacji. Wydawało 
się po chwili, że 
niewykorzystana 
sytuacja zemści się 
na żółto-czarnych 
d w u k r o t n i e . 
J e d n a k 

Andrzej Urbańczyk świetnie obronił uderzenia Mieczysława 
Agafona, a minutę później przed stratą gola po główce 
Jana Urbana uratował ich słupek. To było jednak 
na tyle ze strony gospodarzy w pierwszej połowie.
Ruch umiejętnie ustawiał się w defensywie i z czasem 
przejął kontrolę nad meczem. Andrzej Bledzewski obronił 
kilka uderzeń z dystansu przyjezdnych, a w decydującym 
momencie wygrał pojedynek sam na sam z Rafałem Jaroszem. 

W ostatnich minutach przed przerwą radzionkowianie 
niemal zamknęli przeciwnika na jego połowie boiska.
 Udana pierwsza cześć gry sprawiła, że na drugą połowę 
podopieczni trenera Andrzeja Płatka wyszli pewni swego. Tym 
większym zaskoczeniem dla widzów był gol dla gospodarzy 
zdobyty już, siedem minut po wznowieniu gry. Po zagraniu 
Marcina Kuźby piłka trafiła w rękę Andrzeja Wróblewskiego, a 
sędzia Marek Mikołajewski wskazał na wapno.  Urban pewnie 
wykorzystał jedenastkę. Parę chwil później mogło być wręcz 
2:0, jednak ten sam zawodnik nie sięgnął tuż przed bramką piłki.

NA KARTACH HISTORII: GÓRNIK ZABRZE – RUCH RADZIONKÓW 
SEZON 1997/1998
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Jeden z liczniejszych wyjazdów kibiców Ruchu Radzionków - ponad 1000 osób w sektorze gości! 

Piłka może przejść, ale zawodnik już nie!  
Na zdjęciu Czesław Wrześniewski  



 Po początkowym szoku „Cidry” szybko odbudowały się, 
i zaczęły uzyskiwać coraz większą przewagę. Gorąco pod bramką 
gospodarzy było po rzucie wolnym Janoszki oraz uderzeniu 
Damiana Galei, po którym fani zgromadzeni w sektorze gości już 
widzieli futbolówkę w siatce, ta jednak o milimetry minęła słupek.
 Choć minuty uciekały Ruch konsekwentnie walczył 

o wyrównującą 
b r a m k ę . 
C i e r p l i w o ś ć 
z o s t a ł a 
n a g r o d z o n a .  
W samej 
k o ń c ó w c e 
meczu Łukasz 

Gorszkow sfaulował w polu karnym Ireneusza Walusia, 
a Janoszka nie zmarnował szansy z rzutu karnego.
 Tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego  
w regulaminowym czasie gry za sprokurowanie jedenastki 
zrehabilitować mógł się Gorszkow, ale w doskonałej 
sytuacji przestrzelił uderzając piłkę głową z piątego metra.
 Schodzących na krótką przerwę przed dogrywką 
zawodników obu drużyn żegnały brawa na stojąco 
zgromadzonej publiczności. W ciągu dziewięćdziesięciu 
minut gry byli oni świadkami dwudziestu ośmiu 
strzałów na bramkę, w tym dziesięciu celnych.
 Zanim obie drużyny rozpoczęły dogrywkę, 
uwagę na siebie zwrócili prezesi obu klubów. Sternik 
gospodarzy Stanisław Płoskoń zszedł do mobilizujących 
się piłkarzy Górnika, a prezes Ruchu      Paweł     Bomba   
gorąco podrywał do dopingu zgromadzonych na 
trybunie głównej działaczy i sponsorów z Radzionkowa.
 W pierwszej części dogrywki obraz meczu nie uległ 
zmianie - wciąż dominowali drugoligowcy, którzy stworzyli 
sobie dwie znakomite sytuacje. Najpierw wyciągnięty 
jak struna Bledzewski wybronił świetnie uderzoną 
piłkę z rzutu wolnego przez Roberta Sierkę, a po chwili
strzał z dwudziestego metra Galei zatrzymał się na słupku.
 Widmo zbliżającej się niechybnie serii rzutów 
karnych zmobilizowała Górników, którzy ruszyli do ofensywy. 
Urbańczyk dwukrotnie był w najwyższych opałach, 
broniąc najpierw uderzenia Kuźby, a przede wszystkim 
Grzegorza Bonka. Ale w ostatniej chwili to goście mogli 

zadać decydujący cios. Bledzewski jednak w sobie tylko 
znany sposób obronił strzał Walusia z czwartego metra.
 Rzuty karne wyłonić musiały zwycięzcę. Rozpoczął 
pewnym strzałem Janoszka, wyrównał Michał Probierz. Potem 
jednak w dwóch kolejnych próbach mylili się gospodarze 
(Gorszkow - obronił Urbańczyk, i Kuźba - trafił w poprzeczkę), 
gdy tymczasem ze strony gości Galeja i Waluś posyłali piłkę 
do siatki. 3:1 dla Ruchu, i w dwóch próbach wystarczył tylko 
jeden gol. Szał w sektorach przyjezdnych, trybuny gospodarzy 
zamilkły. Potem stał się 
jednak cud dla Górnika - 
Bledzewski bronił strzały 
Marka Tokarza i Adama 
Kompały, a Tomasz 
Sobczak i Bonk swoich 
szans nie zmarnowali. 
Kolejnych sześć strzałów 
było już celnych. Trafiali: 
Czesław Wrześniewski, 
Kamil Kosowski, Tomasz 
Fornalik, Grzegorz Lekki, Rafał Sierka oraz Rafał Kocyba.
 Dziewiąta seria rzutów karnych okazała się 
decydująca. Marek Szymiński posłał piłkę nad poprzeczką,  
a nie pomylił się Jacek Wiśniewski. Koniec! Górnik w półfinale! 
Widowisko, jakie zafundowali swoim kibicom piłkarze 
Ruchu Radzionków, pozostanie w ich pamięci na długie lata.
Ćwierćfinał Pucharu Polski, 15 kwietnia 1998 rok:
Górnik Zabrze - Ruch 1:1 (1:1, 0:0), w karnych: 7:6
1:0 - Urban 51’ (rzut karny), 1:1 - Janoszka 87’ (rzut karny)
Górnik: Bledzewski - Gorszkow, Lekki, Wiśniewski, Kocyba - Wilk, 
Probierz, Dźwigała (82’ Bonk), Agafon (68’ Kosowski) - Kuźba, Urban 
(74’ Sobczak). Trener: Żurek.
Ruch: Urbańczyk - Wrześniewski, Wróblewski, Szymiński - Myszor (77’ 
Waluś), Fornalik, Kompała, Sierka - Cegiełka (65’ Tokarz), Janoszka, 
Jarosz (65. Galeja). Trener: Płatek.
Sędzia: Mikołajewski (Ciechanów).
Żółte kartki: Probierz, Bonk (obaj Górnik). Widzów: 4863.
Rzuty karne: 0:1 - Janoszka, 1:1 - Probierz, 1:2 - Galeja, 1:2 - Gorszkow, 
1:3 - Waluś, 1:3 - Kuźba, 1:3 - Tokarz, 2:3 - Sobczak, 2:3 - Kompała, 3:3 
- Bonk, 3:4 - Wrześniewski, 4:4 - Kosowski, 4:5 - Fornalik, 5:5 - Lekki, 
5:6 - Sierka, 6:6 - Kocyba, 6:6 - Szymiński, 7:6 - Wiśniewski.

Trener Górnika Jan Żurek:
Przed meczem miałem rozdarte 
serce, bo niedawno przecież sam 
trenowałem Ruch. Zdawałem 
sobie sprawę, że to będzie trudny 
przeciwnik i tak w istocie było. 
Jestem szczęśliwy, że wygraliśmy. 
Na przebieg meczu z pewnością 
duży wpływ miało to, że my 
graliśmy niedawno ciężki mecz  
z Wisłą, natomiast radzionkowianie 
w sobotę pauzowali w lidze.

Trener Andrzej Płatek:
Chciałbym podziękować zawodnikom ze to, że  
w stu procentach zrealizowali założenia 
taktyczne. Oczywiście pozostaje niedosyt, bo 
szczęście było blisko. Żałujemy przede wszystkim 
sytuacji z końcówki dogrywki. Jestem zbudowany 
postawą publiczności, która dopingowała obie 
drużyny na medal. 
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Grano twardo, ale fair. Na zdjęciu Andrzej Urbańczyk.  
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W II lidze chcemy mocno zaznaczyć swoją obecność!
Wywiad z trenerem drużyny juniorów Marcinem Trzcionką.

- Tylko jeden remis, i jedna porażka  
w całych rozgrywkach, do tego 
najmniej straconych bramek spośród 
wszystkich zespołów, i oczywiście 
awans. Czy ten znakomity wynik 
należy uznać za niespodziankę, 
czy   też jednak za spełnienie 
założonego przed sezonem celu?
- Muszę przyznać, że przed sezonem, gdy 
już wiedziałem, że do dyspozycji będę miał 
całą czołówkę rocznika 2001, a do tego 
najlepszych chłopaków z rocznika 2002, 
którzy reprezentowali wcześniej UKS Ruch 
Radzionków na poziomie pierwszej ligi 
wojewódzkiej, byłem przekonany, że ta 
mieszanka musi pójść w dobrym kierunku, 
że musi to zaskoczyć. I tak też było, choć 
początek rozgrywek był dla nas bardzo 
ciężki, bo dwa pierwsze mecze graliśmy  
z faworytami ligi. Udało się jednak dobrze 
wystartować, co pozwoliło nam później na 
spokój i pewność siebie, a to z kolei przyniosło 
wynik w postaci awansu 
do drugiej ligi. Jesteśmy z 
tego bardzo zadowoleni, 
choć w pełni zdajemy 
sobie sprawę, że to 
dopiero połowa drogi, 
że najważniejsze 
mecze będą nas czekać 
wiosną. Od stycznia 
rozpoczynamy solidną 
pracę by w drugiej 
lidze nie dać plamy.

- Był taki moment w sezonie, w 
którym poczuliście, że awans jest w 

waszym zasięgu?
- Tak. Miało to miejsce 
w wyjazdowym 
meczu z AP Gliwice.  
W trzydziestej minucie 
zostaliśmy na boisku  
w dziesięciu, a do 
przerwy przegrywaliśmy 
0:2. W szatni 
powiedzieliśmy sobie, że 
mimo gry w osłabieniu 
możemy jeszcze coś 
zdziałać, i faktycznie u d a ł o 
nam się ten mecz wyciągnąć na 2:2. Dało 
to nam wielkiego kopa, przekonaliśmy się 
wtedy na własnej skórze, że jeśli będziemy 
solidnie pracować, a w meczach dawać 
z siebie wszystko, to jesteśmy w stanie 
zwyciężyć w tych rozgrywkach. Wkrótce 
potem pokonaliśmy lidera na jego boisku,  
a gdy w jednej z następnych kolejek 
Gwarek znowu się potknął, wyszliśmy 
samodzielnie na pierwsze miejsce  

i utrzymaliśmy 
je już do końca.

- Zawodnicy z 
rocznika 2002 
s t a n o w i l i 
mniej więcej 
p o ł o w ę 
w y j ś c i o w e j 
j e d e n a s t k i 
R u c h u ,  

a nie jest to tajemnicą, że w tym wieku 
różnica jednego roku może mieć 
znaczenie. Jak to wyglądało na tle 

innych drużyn?
- Junior młodszy jest specyficznym 
rocznikiem, bo łączy w sobie w tym sezonie 
zawodników urodzonych w roku 2001, ale 
i w 2002. Takie kluby, jak Piast Gliwice czy 
Gwarek Zabrze, z których drugimi drużynami 
rywalizowaliśmy, grały niemal wyłącznie 
zawodnikami z rocznika 2002, bo ci urodzeni 
w 2001 roku są w ich pierwszych drużynach 
w wyższych ligach. W innych drużynach 
dominował zaś zdecydowanie rocznik 2001. 
Bodaj tylko u nas te proporcje rozkładały się 
pół na pół. Jestem z tego bardzo zadowolony, 
bo w ten sposób młodsi zawodnicy poznali 
starszych kolegów, szybko złapali z nimi 
porozumienie na boisku, a poprzez świetną 
atmosferę, jaka się w drużynie wytworzyła, 
i poprzez sumienny udział w treningach, 
podnieśli oni wyraźnie swoje umiejętności. To 
wszystko będzie jeszcze dalej procentować, 
więc myślę, że Ruch Radzionków nie 
powiedział jeszcze ostatniego słowa.

- Wielu z Twoich podopiecznych miało już 
szansę trenować z pierwszym zespołem, 
część z nich zagrała nawet w sparingu.
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Chciałbym poprosić o wyróżnienie tych 
zawodników, którzy mieli największy 
wpływ na znakomity wynik całej drużyny.
- Faktycznie, wielu z nich miało okazję już  
z trenować z pierwszą drużyną w poprzednim 
sezonie, i podobnie było w rundzie jesiennej 
w tym sezonie. Jeśli jednak prosisz  
o wyróżnienie zawodników w rozgrywkach 
juniorskich, to chciałbym wskazać przede 
wszystkim na Pawła Lechkiego z rocznika 
2001, który jeśli tylko posłucha rad moich  
i trenerów pierwszego zespołu, weźmie sobie 
je do serca, i zechce mocno angażować się  
w treningi, to myślę, że będziemy mieli z niego 
w Ruchu Radzionków bardzo wiele pożytku,  
i to nie tylko w juniorach, ale i w pierwszej 
drużynie. Ponadto duże możliwości widzę 
przed chłopcami z rocznika 2002, a mam tu 
na myśli przede wszystkim Michała Szromka, 
Szymona Turczyna, Jana Sapińskiego i Rafała 
Deptałę. W rocznika 2001 na pewno na uwagę 
zasługują kapitan Piotr Pilarski, który jest 
prywatnie kuzynem Daniela Skalskiego, Jakub 
Kaniowski czy Rafał Dolibóg. Każdy z tych 
wymienionych zawodników ma naprawdę 
bardzo duże szanse, jeśli tylko zostaną przez 
nas odpowiednio ukierunkowani, i wezmę 
ten ciężar na swoje  barki, na dołączenie 
do pierwszego zespołu. Trzymam mocno 
za nich kciuki, i gorąco wierzę, że wcale nie  

w tak odległej przyszłości wyjściowa 
jedenastki pierwszej drużyny będzie się 
składała w dużej części z wychowanków klubu.

- Rozumiem, że   o       postawę    
drużyny  na wiosnę w drugiej 
lidze możemy być spokojni?
- Z juniorów do seniorów już tylko krok, 
ale jednak to wciąż jest tylko piłka 
młodzieżowa, a w niej wynik i awans 
jest sprawą drugorzędną, a nacisk 
kładziemy na to, by jak największa 
ilość tych zawodników mogła się 
nie tylko przebić do piłki seniorskiej, 
co wręcz zaznaczyć w niej mocno 
swoją obecność. Awans ma jednak 
tutaj o tyle duże znaczenie, że 
dzięki niemu na wiosnę będziemy 
grać niemal każdy mecz z drużyną 
na poziomie równym nam lub 
nawet lepszym. Jeden błąd w 
obronie czy jedna niewykorzystana 
okazja w ataku będzie decydowała  
o końcowym wyniku meczu. W ten sposób 
jestem przekonany, że każdy z moich 
podopiecznych w czerwcu będzie mógł 
powiedzieć, że w ciągu tego pół roku zrobił 
duży postęp. I to sprawi mi jako trenerowi  
z pewnością największą satysfakcję. 
Natomiast jeśli chodzi o miejsce w tabeli, które 

chcielibyśmy osiągnąć, to jest zdecydowanie 
za wcześnie by składać takie deklaracje.

- Jak wygląda codzienna praca zespołu?
- Trenujemy regularnie trzy bądź cztery razy 
w tygodniu, plus w sezonie mecz mistrzowski, 
a w okresach przerw w rozgrywkach sparingi. 

Od czasu do czasu do tego dla 
n i e k t ó r y c h 
z a w o d n i k ó w 
dochodzą zajęcia 
z pierwszym 
zespołem. Jeden 
trening odbywa się 
na Księżej Górze  
w Radzionkowie, 
jeden na „Jordanie”  
w Tarnowskich 
Górach, a jeden 
lub dwa u nas na 
stadionie. 
Mecze domowe 

rozgrywamy na głównej płycie. 
Zimą będziemy korzystać także z hali MOSiR  
w Radzionkowie. Plany na przerwę zimową 
są już rozrysowane, warunki do pracy mamy 
niezłe, mamy też umówionych ciekawych 
sparingpartnerów, z nadzieją patrzymy więc 
na ten zimowy czas, i już nie możemy się 
doczekać rundy wiosennej w wyższej lidze.

Awans wywalczyli:
Bramkarze: Tomek Dzionsko, Michał Warda, Jakub Szołtysik.Obrońcy: Rafał Dolibóg, Jan Sapiński, Filip Paździor, Patryk Niestrój, Michał Pietryszyn, Jakub Hewig, Patryk Tobór.Pomocnicy: Szymon Turczyn, Michał Szromek, Jakub Kaniowski (kapitan zespołu), Piotr Pilarski, Adam Choczaj, Jacek Szlęk, Mateusz Zomerfeld, Dawid Napora, Jakub Jarguz, Szymon Sznober.Napastnicy: Paweł Lechki, Jakub Stanek, Rafał Deptała.Trener: Marcin Trzcionka.
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• O konieczności powstania w Radzionkowie 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego mówiło się od 
lat. Co zadecydowało, że tym razem się udało?
   Myślę, że decydująca tu była determinacja wielu osób. 
Widoczne to było tak ze strony miasta na czele w panem 
burmistrzem, jak i osób prowadzących do tej pory UKS 
Ruch Radzionków. To ci drudzy są pomysłodawcami całego 
przedsięwzięcia. Myślę, że ta dobra wola wszystkich stron 
jednocześnie okazała się na tyle skuteczna, że udało 
się szkołę otworzyć już od września bieżącego roku.

• Szkoła funkcjonuje już od kilku miesięcy. 
Jak wygląda jej dzień powszedni?
           Szkoła ruszyła we wrześniu. Obecnie jest to jedna dyscyplina - 
piłka nożna. W kontekście następnego roku myślimy o kolejnych 
dyscyplinach, ale na tę chwilę skupiamy się tylko 
na piłkarzach nożnych. Mamy cztery oddziały. 
Klasa czwarta, piąta, szósta i siódma, czyli 
roczniki od 2004 do 2007, to są w większości 
chłopcy, którzy byli w UKS-ie do tej pory, ale 
są też nowe osoby, które całkowicie z zewnątrz 
pojawiły się w szkole. Część z nich dojeżdża do 
szkoły, niektórzy nawet kilkadziesiąt kilometrów. 

• Jak wygląda nauka w szkole? Ile czasu 
przeznacza się na naukę, a ile na treningi?
       W tym miejscu dodam, że mamy aktualnie 
sześćdziesięciu trzech uczniów. Jeśli 
chodzi o połączenie nauki z treningami to 
funkcjonowanie szkoły w takim kształcie 
jest już wielkim plusem dla rodziców tych 
dzieci, bo często zajęcia szkolne, powrót 
do domu, jakiś posiłek i wyjazd na trening 
zajmowały logistycznie cały dzień, a na 
pewno bardzo dużo czasu. Teraz jest to na 
tyle uporządkowane, że dzieci uczęszczające 
do naszej szkoły odbywają lekcje, mają 
możliwość zjedzenia obiadu tu na miejscu, jadą 
całą grupą na trening, i w ten sposób zazwyczaj od 
piętnastej, a najpóźniej od szesnastej trzydzieści - są 
już po zajęciach i wracają do swoich domów. Dlatego też 
bez problemu mogą znaleźć czas by dodatkowo rozwijać jakieś 
swoje pasje, zainteresowania, mogą się dodatkowych rzeczy 
uczyć. Wcześniej, często powrót do domu z zajęć treningowych 
miał miejsce około dziewiętnastej, czasami dwudziestej. Na 
pewno duża oszczędność czasu, organizacja tego wszystkiego 
jest największym plusem szkoły. Podkreślają to sami rodzice, 

że są w stanie czas dzieciom zorganizować lepiej, że wszystko 
w szkole jest w odpowiednim czasie, jest zaplanowane, a dzięki 
temu dzieci lepiej w takim dniu funkcjonują, mają więcej energii.

• A przecież wciąż nie jest gotowe boisko przy samej 
szkole, i musicie korzystać gościnnie z innych obiektów!
      Oczywiście. Ale patrząc na to, że inne szkoły sportowe,  
z których bierzemy przykład funkcjonowały tak przez długi 
czas, uważam, że bardzo dobrze nasza szkoła się rozwija. Wiemy 
i akceptujemy, że wszystkiego na starcie nie możemy mieć, ale - 
tak jak już było nieraz powiedziane - mamy nadzieję, że zgodnie 
z ustaleniami i zapewnieniami miasta ten obiekt w przyszłe 
wakacje będzie oddany do użytku, co na pewno nam bardzo 
ułatwi kwestie organizacyjne. Na tę chwilę korzystamy z tych 
obiektów, z których do tej pory korzystał UKS Ruch Radzionków. 

To wszystko jest w naszym użyciu jako szkoły, 
ale w przyszłości myślę 

- jeśli sprawy pójdą  
w dobrym kierunku, 

a nie wyobrażamy 
sobie, żeby 
było inaczej – 

że obiekt tu na 
miejscu będzie nam 

wypełniał wszystkie 
funkcje potrzebne 

do organizacji 
treningu piłkarskiego.

• Wiadomo już jak 
będzie wyglądał obiekt 
sportowy przy szkole?
  Najważniejsze, co 
chcemy, żeby tutaj było, 
a co jest zapowiedzią 
ze strony miasta, to 
p e ł n o w y m i a r o w e 

boisko, które będzie 
służyło do treningów, jak 

i do meczów mistrzowskich. 
Cieszymy się, bo wiele grup 

szkolnych, i wiele grup UKS Ruch 
Radzionków będzie mogło jednocześnie 

trenować na takim obiekcie. W planach jest też 
małe boisko do treningu bramkarskiego, jak i do treningu 
indywidualnego, które będzie obok, za tym głównym boiskiem. 
I to są te dwa podstawowe obiekty, które w pierwszej fazie 

Dzięki naszej szkole dzieci mają więcej energii i czasu!
Wywiad z Wiceprezesem Zarządu SMS Radzionków Henrykiem Sobalą
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budowy bardzo byśmy chcieli mieć, bo ich budowa – jak 
już to powiedzieliśmy – znacząco odciąży organizacyjne 
szkołę, i jeszcze skróci czas przebywania dzieci w szkole.

• W szkole w przyszłości funkcjonować mają także klasy 
w  innych dyscyplinach sportowych. Czy dla nich będzie 
przygotowywana osobna infrastruktura sportowa?
    Jeśli będzie siatkówka, a w tym kierunku czynimy 
starania, to na pewno w pierwszej fazie w pełni funkcjonalna 
wydaje się być pobliska hala MOSiR, która jest udostępniana 
do szkolnych zajęć. Hala ma wystarczająco miejsca do 
odbywania takich zajęć, a nawet do rozgrywania meczów  
w tej dyscyplinie. Przyszłościowo zaś, w zależności od tego jak 
będzie się rozwijała szkoła, to będziemy też myśleć o obiekcie 
szkolnym, który by mógł też inne dyscypliny realizować.

• Ilu uczniów docelowo będzie się tutaj uczyć?
       Trudne pytanie. Oczywiście chcemy szkołę nieustannie 
rozwijać. W przyszłym roku ruszamy z liceum. I to 
będzie już kolejny etap. Nauka  
w szkole będzie kompleksowa, 
od czwartej klasy uczniowie 
będą mogli w szkole się 
uczyć. Czwarta, piąta, szósta, 
siódma, ósma klasa szkoły 
podstawowej, pierwsza, 
druga, trzecia, czwarta 
liceum - czyli dziewięć 
lat będą mogli spędzić w 
szkole jako uczniowie. I 
uważam, że to jest bardzo 
fajne, bo będą się przez cały 
ten czas uczyli nie tylko samej 
dyscypliny, ale chcielibyśmy, 
żeby też poznawali zasady 
funkcjonowania sportowca, 
przyzwyczajani byli do zdrowych 
nawyków żywieniowych, 
odpowiedniego prowadzenia się 
na co dzień. Taki kompleksowy obraz 
jest głównym celem ukończenia tej szkoły. A jeśli komuś uda 
się przejść w sporcie na wyższe poziomy – a wiadomo, że nie 
wszyscy uczniowie tego dostąpią – to będzie to tylko na plus 
i będziemy się z tego na pewno bardzo cieszyć. Oczywiście 
szkoła jest na tę chwilę duża, ale ma też określone swoje 
ograniczenia w ilości dzieci, uczniów, oddziałów itd. Dlatego 
chcielibyśmy, żeby to było około dziewięciu, góra dziesięciu 
oddziałów w szkole, czyli może to być około dwustu dzieci. 
To jest taka wstępna wizja przyszłościowa na najbliższe lata.

• Jakie są zasady przyjmowania dzieci do szkoły?
         Oczywiście planujemy rekrutację w przyszłym roku i 
kolejnych latach do wszystkich klas, które obecnie funkcjonują, 
jak i do tych, które będą dopiero otwierane. Przyjęcie jest 

na zasadzie testów sprawnościowych do danej dyscypliny.  
To jest główny wyznacznik przyjęcia do szkoły. Każdy może 
spróbować, każdy może się zgłosić. Takie testy będą ogłaszane 
odpowiednio wcześniej, tak żeby każdy rodzic mógł dokładnie 
rozważyć czy swoje dziecko do takich testów zgłosić.

• Jak wygląda relacja pomiędzy Szkołą Mistrzostwa 
Sportowego a biorącymi udział w rozgrywkach 
młodzieżowych UKS Ruch Radzionków?
        Można powiedzieć, że UKS jest główną składową szkoły, 
bo zdecydowana większość zawodników UKS zdecydowało 
się pójść do szkoły. Oczywiście, tak jak mówiłem, pojawiły 
się też nowe osoby z zewnątrz, nieraz z daleka dojeżdżające,  
i z połączenia tych dwóch grup powstaje klasa Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego. Te osoby, które dołączyły z zewnątrz 
automatycznie stają się zawodnikami UKS Ruch Radzionków 
i są zgłaszani do rozgrywek. W UKS są też tacy zawodnicy, 
którzy są dochodzący, którzy nie zdecydowali się dołączyć 
do naszej szkoły. Myślę, że dziewięćdziesiąt 

procent zawodników z danych 
roczników jednak dołączyło 
do szkoły. Przed tymi, którzy 
się na to nie zdecydowali drogi 
oczywiście nie zamykamy, 
ale z pewnością ich udział 
w zajęciach może być 
często trudny do pogodzenia  
z obowiązkami w 
innych szkołach.

•  Co będzie się działo 
z absolwentami szkoły 
- ukształtowanymi 
z a w o d n i k a m i ?
 Chcielibyśmy, żeby cały 
system szkolenia funkcjonował na 

zasadzie takiej, że zawodnik, który 
jest zawodnikiem UKS i przechodzi 

przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego, 
w pierwszej kolejności ma możliwość trafienia, 
jeśli będzie taka wola samego zawodnika, i zainteresowanie 
sztabu trenerskiego, do seniorów Ruch Radzionków, gdzie 
będzie mógł się wybić, wypromować na zasadach współpracy. 
Jeśli zgłosi się do niego jakiś renomowany klub z wyższych 
lig, to oczywiście nie będziemy robić żadnych przeszkód,  
a wręcz tym bardziej będziemy się cieszyć, że absolwent naszej 
szkoły gra na wysokim poziomie. Bardzo byśmy sobie życzyli 
by za kilka lat o sile Ruchu Radzionków stanowili właśnie 
wychowankowie naszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, 
i jesteśmy przekonani, że jest to naprawdę realna wizja. 
Myślę, że już w najbliższych latach w pierwszej drużynie 
Ruchu Radzionków kibice zobaczą wychowanków UKS 
Ruch Radzionków, i będą mogli być naprawdę z nich dumni.
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