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Drugie półrocze 2018  
roku przyniosło dla 
Ruchu Radzionków wymagania, 
daleko wykraczające poza normy 
funkcjonowania klubu sportowego. 
Jak podsumować można ten okres?
Rzeczywiście dużo działo się w Ruchu 
Radzionków w ostatnich miesiącach. 
Zarówno tych pozytywnych, jak  
i negatywnych. Za taką najbardziej 
bolesną, uznać trzeba historię kradzieży 
sprzętu sportowego. To w nas mocno 
uderzyło, bo naturalnie nie byliśmy na to w 
ogóle przygotowani. Dużym wyzwaniem 
przede wszystkim organizacyjnych dla 
klubu była  wyprowadzka ze stadionu, 
rozumianego nie tylko jako miejsce 
do rozgrywania meczów, ale w równej 
mierze także jako miejsce do treningów, 
a także jako adres siedziby klubu,  
w której przecież funkcjonowaliśmy na 
co dzień. Stanęliśmy przed koniecznością 
szybkiego znalezienia miejsc, 
gdzie moglibyśmy te trzy utracone 
funkcjonalności realizować. Wiele osób 
pyta mnie czy nowa siedziba klubu jest 
tylko tymczasowa czy też na dłuższy 
okres. Trudno mi na tak postawione 
pytanie odpowiedzieć. Na razie po prostu 
jesteśmy w Bobrownikach Śląskich, czyli 
znów w innym mieście, bo tym razem  
w Tarnowskich Górach. 

 
 
 

 

 

Ale kod pocztowy czy adres nie 
przeszkadza w codziennej pracy. 
Chodziło o to żeby mieć miejsce, 
gdzie możemy normalnie na co 
dzień pracować i tak właśnie jest. Ale 
oczywiście nie uciekniemy od tego, 
że z całą pewnością siedziba klubu 
powinna się mieścić w miejscowości, 
którą klub ma w nazwie. Dużo osób 
podkreśla, że miejsce siedziby klubu 
powinno być wręcz na obiekcie 
sportowym, jak to jest w przypadku 
większości klubów w Polsce. 
Oczywiście ma to wiele plusów, 
których chyba nie ma potrzeby 
wymieniać. Myślę, że będziemy 
dążyć do tego, że chcielibyśmy 
mieć swoją siedzibę po pierwsze 
w Radzionkowie, po drugie właśnie  
w miejscu gdzie trenujemy i gdzie gramy. 
Jest szansa, że powstaną biura na 
terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 
Na pewno nie będzie to w samym 
budynku szkoły, ale w innym miejscu 
na terenie całego obiektu. Jeśli to się 
zrealizuje, to wtedy będziemy mogli 
się tam przenieść. Obecnie pracujemy 
w Bobrownikach. Radzimy sobie, nie 
narzekamy, bo mamy spokojne miejsce 
do pracy, gdzie możemy wszystkie 

zadania realizować. Największym 
problem po awansie było 

oczywiście znalezienie miejsca 
do rozgrywania meczów, które 

zostałoby dopuszczone do 
trzeciej ligi. Skorzystaliśmy 
z wielkiej uprzejmości 
mieszkańców Orzecha 
i Gminy Świerklaniec. 
Bardzo dziękujemy 
im za to, że wyciągnęli 

dla nas pomocną dłoń  
i zrozumieli nasze problemy.

 Na pewno dużo 
było wyzwań 
z w i ą z a n y c h  
z dopasowaniem 

tego obiektu, spełnienia chociaż 
minimalnym wymagań, bo wszystkich  
w tych warunkach zrealizować się 
nie dało. Na szczęście spotkaliśmy 
się z bardzo dużą przychylnością 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej,  
a potem Dolnośląskiego Związku Piłki 
Nożnej, który prowadzi rozgrywki 
trzeciej ligi i wyraził zgodę na jesienne 
rozgrywki w Orzechu. Należą się  
z pewnością wielkie podziękowania 
dla tych instytucji za to, że zrozumiały 
sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Ale to 
nie wszystko, bo przecież na co dzień 
drużyna musiała gdzieś trenować. 
I to był nasz największy problem. 
Przez całą rundę byliśmy rzucani  
z jednego miejsca na drugie, wciąż nie 
mamy swojego miejsca do trenowania, 
przez co rozumiem takiego boiska, na 
którym możemy w dobrych warunkach 
pracować. Nasza boczne boisko na 
Stroszku było tak eksploatowane 
przez grupy młodzieżowe, że z czasem 
trenowanie tam zaczęło zagrażać 
zdrowiu zawodników. Biorąc pod uwagę 
oczekiwania trzecioligowe i wymogi, jakie 
ta liga za sobą niesie, nie mając dobrego 
miejsca do treningu niemożliwe jest
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by pewne cele zrealizować. Dlatego też 
biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności 
uważam, że za nami bardzo dobra 
runda w trzeciej lidze. Pokazaliśmy, 
że nie należymy do słabych drużyn. 
Oczywiście też nie do najlepszych. Myślę, 
że jesteśmy średniakiem czyli drużyną, 
która powinna zachowywać cały czas 
bezpieczny dystans nad drużynami 
zagrożonymi spadkiem. Udowodniliśmy, 
że możemy powalczyć z każdym, co 
potwierdziliśmy choćby remisem  
z liderem. W skrócie mówiąc, sportowo 
nie mamy się czego wstydzić. Cel 
zrealizowaliśmy powiedzmy w ponad 
dziewięćdziesięciu procentach, bo plan, 
jaki sobie wymarzyłem przed rundą był 
na poziomie dwudziestu pięciu punktów. 
Zabrakło do tego jednego zwycięstwa. 
Że tak niewiele do niego brakowało, to 
należy uznać za mały sukces. Choć jeśli 
przyjrzeć się poszczególnym meczom, to 

na pewno w niektórych można się było 
zaprezentować lepiej. Byliśmy jednak 
beniaminkiem. Myślę, że już okrzepliśmy 
w tej lidze, a jak przez zimę uda nam 
się solidnie przetrenować w dobrych 
warunkach infrastrukturalnych, a że 
tak będzie, wszystko na to wskazuje, 
wówczas na pewno będziemy 
wiosną wyglądać lepiej piłkarsko.

Konieczność wynajmowania boiska  
w Orzechu, boisk treningowych, 
wreszcie biur w Bobrownikach  
Śląskich z pewnością wiązały się z  
kosztami. 
Na pewno było one ciut większe niż 
te ponoszone przez nas do tej pory  
w Stroszku. Chociaż prawda jest taka, 
że na starym stadionie też musieliśmy 
wnosić wcale nie symboliczne koszty, 
bo trzeba było go wynająć od nowego 
właściciela terenu, musieliśmy też 
zapłacić czynsz, czy też musieliśmy go 
utrzymywać i ponosić wszystkie koszta 
związane z eksploatacją, czystością, 
mediami i tak dalej. Jeśli więc chodzi  
o wydatki na infrastrukturę, to nie był 
to aż tak duży przeskok. W związku z tą 
zmianą większe problemy była na polu 
logistyki. Choćby chyba dla wszystkich 
drużyn w Polsce rzeczą normalną jest, 
że mają ona swoje szatnie, miejsca gdzie 

mogą zostawiać sprzęt. Traktuje się to 
jako coś oczywistego. A u nas nawet na to 
drużyna nie mogła liczyć. Kibice tego nie 
widzieli, nie zdawali sobie z tego sprawy, 
a było to bardzo dużym utrudnieniem 
w codziennym funkcjonowaniu.

Jak zmieni się kwestia logistyczna 
po przenosinach na obiekt 
 w Radzionkowie?
Na pewno zdecydowanie usprawni to 
wiele kwestii logistycznych. Przede 
wszystkim będziemy mieć w końcu 
jakieś miejsce do trenowania na stałe. 
Choć tutaj podkreślę, że nie jest to nasz 
obiekt, w związku z czym nie mamy 
go w pełni do naszej dyspozycji, a na 
dzisiaj nie wiemy nawet czy będzie 
tam możliwość zorganizowania szatni 
na wyłączność dla naszej drużyny. 
Spodziewałem się takiej sytuacji, że 
jedna z szatni będzie przeznaczona tylko 

dla nas, by piłkarze mogli zostawić tam 
swoje rzeczy. Niestety chyba tak nie 
będzie, więc z tym problemem z jesieni 
przyjdzie nam się nadal borykać. Ale 
nie narzekamy, bo najważniejsze, że 
będziemy mieli miejsce, gdzie będziemy 
mogli na stałe trenować i grać. To 
jest dla nas super sprawa. Ale gwoli 
ścisłości nie będziemy trenować tylko 
i wyłącznie tam. Będziemy korzystać 
także z dawnego bocznego boiska 
starego stadionu i to w zależności od 
tygodnia, bo jeśli mecze będziemy grać 
na wyjazdach na naturalnej trawie to 
będziemy się starali w danym tygodniu 
trenować na Narutowicza, gdzie 
powstaje nowy kompleks szatniowy 
dzięki pomocy Miasta Radzionków, które 
zakupiło nowe kontenery szatniowe z 
prysznicami, które będą tam na wiosnę 
zamontowane. Są one już zamówione, 
ale nie ma sensu montować ich przed 
zimą. To na pewno zdecydowanie 
poprawi komfort trenowania tam. A 
też sama murawa będzie tam po zimie 
zdecydowanie lepsza, choćby z tego 
względu, że uruchomi się obiekt Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego, przez co nie 
będzie tam aż tylu meczy i treningów 
dzieci, i tym samym będzie ona 
zdecydowanie mniej eksploatowana 
niż ma to miejsce obecnie. Bo właśnie 

to duże obłożenie sprawiło, że nie 
mieliśmy go kiedy pielęgnować, nie 
miało ono kiedy odpocząć. I w ten 
sposób przeprowadzona przed sezonem 
profesjonalna renowacja, która sporo nas 
kosztowała, na krótko się zdała, i na pewno 
staniemy przed koniecznością kolejnej.

Teraz z kolei niemal całe to obłożenie 
z Narutowicza przeniesie się na 
nowe boisko w Radzionkowie. Jak 
będzie z jego dostępem dla pierwszej 
drużyny Ruchu Radzionków?
Zgadza się, na pewno teraz wielkie 
obłożenie będzie na SMS-ie. Ale to 
jest sztuczne boisko więc może być 
eksploatowane codziennie w większym 
wymiarze czasowym niż boiska 
naturalne. Myślę, że nie będzie dla nas 
też większego problemu z obłożeniem 
z racji tego, że będziemy praktycznie 
co drugi tydzień tam mieć trzy treningi 

plus oczywiście mecze ligowe. To 
wszystko odbywa się zazwyczaj późnymi 
popołudniami. SMS z kolei głównie 
trenuje rano w trakcie zajęć szkolnych. 
Wiadomo, że popołudniami odbywać 
się tam będą mecze ligowe młodzieży, 
bo SMS występuje w lidze jako UKS 
Ruch Radzionków oraz drużyn juniorów 
zrzeszonych pod naszym klubem, 
ale to także nie będzie problemem, 
bo jest tam dobre oświetlenie, co 
zdecydowanie wydłuża dzień jeśli 
chodzi o możliwość użytkowania boiska. 
Oczywiście będziemy się musieli do 
takich rzeczy dopasować, z pewnością  
będzie trzeba stworzyć dokładne 
harmonogramy treningów czy meczów 
poszczególnych drużyn. Ale myślę, że to 
jest wszystko kwestia rozmów i ustaleń. 
Jestem pewny, że wszystkie strony 
usiądą do nich z pełną otwartością  
i uszanowaniem drugiej strony,  
w związku z czym nie przewiduję, by mogły 
być w tej kwestii jakiekolwiek problemy.

W mediach pojawiła się informacja, 
że pierwszy mecz na nowym 
obiekcie z Gwarkiem Tarnowskie 
Góry zagramy przy światłach. 
Czy tak faktycznie będzie  
i ewentualnie ile spotkań planujemy
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rozegrać wiosną w takich warunkach?
Jeszcze do końca nie wiemy. Na pewno 
oświetlenie daje nam kolejne możliwości 
uatrakcyjnienia meczu, ale na pewno 
to nie jest tak, że będziemy wszystkie 
mecze grać przy światłach. Myślę 
zresztą, że wielu kibiców by to dziwiło 
dlaczego w czasie kiedy dzień jest długi, 
a pogoda piękna, musieli czekać na 
mecz aż się ściemni. Inna kwestia, że  
z grą przy świetle na pewno są związane 
dodatkowe koszta, a przy meczu to nie 
tylko dwie godziny samej gry i przerwy, 
ale praktycznie blisko cztery. Z pewnością 
koszta takiego przedsięwzięcia były więc 
niemałe. Zakładam jednak, że dwa, trzy 
mecze mogą się odbyć przy światłach,  
i na pewno mecz z Gwarkiem jest na tej 
liście, aczkolwiek żadne decyzje jeszcze 
nie zapadły. Myślę jednak, że jest to 
spotkanie warte tego, by zapisało się 
w historii jako pierwszy domowy mecz 
Ruchu przy sztucznym oświetleniu.

Jak będą organizacyjnie wyglądały  
mecze Ruchu w Radzionkowie  
w rundzie wiosennej?
Na pewno czeka nas tam jeszcze dzień 
organizacyjny. Dziś tak naprawdę do 
końca wielu rzeczy nie wiemy. Mam 
wypisane kilka punktów, które chcemy 
rozstrzygnąć, ustalić, przegadać, 
zobaczyć co i jak tam można zrobić 
w ramach zastanych warunków. 
Możliwości infrastrukturalne, które tam 
na nas czekają nie są małe. Na pewno są 
jakieś udogodnienia, na pewno są jakieś 
utrudnienia, albo rzeczy, z których do 
tej pory korzystaliśmy, a teraz już nie 
będziemy mogli. Pierwsza rzecz, która 
teraz mi się nasuwa to brak trybuny 
VIP, która bardzo dobrze się sprawdzała 
przy Narutowicza. Nie wiemy jeszcze 
jak tą kwestię rozwiązać. Inny kłopot 
to kwestia zagospodarowania miejsca 
pod kamery, bo to nie tylko RR-TV, ale 
też kamera rywala musi mieć swoją 
lokalizację a pamiętajmy, że bardzo 
często odwiedza nas też TVP Katowice 
czy Sfera TV. Dzisiaj takiego miejsca 
nie ma, a koniecznie trzeba je tam 
zorganizować. Inny przykład - nie ma też 
tam kasy biletowej, a jej obecność to dla 
nas rzecz absolutnie konieczna. Jednak 

przede wszystkim cieszymy się z tego, 
co mamy. To nowe, czyste, ładne trybuny 
blisko boiska. To nieporównywalnie 
lepsza jakość płyty boiska, na którą 
dotąd nieraz narzekaliśmy, czy to  
w Orzechu czy nawet wcześniej przy 
Narutowicza. Umówmy się, w ostatnich 
sezonach nasza murawa nie należała 
do najlepszych w czwartej lidze,  
a wręcz zewsząd słyszeliśmy o niej 
krytyczne opinie. Myślę, że teraz nie 
będzie z nawierzchnią murawy żadnego 
problemu. Będzie oświetlenie, które 
daje nam dodatkowe możliwości. Będzie 
tablica wyników. Ile razy słyszałem grając 
na Stroszku opinie, że nawet nie mamy 
tablicy wyników. Na pewno czekają na 
nas nowe, ładne toalety. Myślę, że to też 
jest jakiś wyznacznik komfortu dla kibica. 
Wierzę, że te sprawy, który wymagają 
jeszcze zorganizowania, pozytywnie 
rozwiążemy w porozumieniu z Urzędem 
Miasta i z SMS-em, bo prawdopodobnie 
to właśnie szkoła będzie stroną 
zarządzającą tym obiektem. Jestem 
przekonany, że wspólnie jesteśmy  
w stanie ten obiekt jeszcze usprawnić. 
Nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć 
jak to będzie wyglądało jeśli chodzi  
o koszty po naszej stronie w związku  
z graniem i trenowaniem tam. Bo takiego 
spotkania jeszcze nie było, takich 
informacji jeszcze nie otrzymaliśmy. 
Myślę jednak, że wszyscy podejdą do 
tego ze zrozumieniem. Myślę, że jak 
już taki miejski obiekt powstał, to po 
to by podmioty sportowe, szczególnie 
piłkarskie, mogły z niego korzystać. Liczę 
więc, że te stawki będą symboliczne, 
tak jak ma to miejsce w zdecydowanej 
większości miast, w których kluby 
korzystają z obiektów miejskich.

Ilu kibiców Ruchu Radzionków,  
i ewentualnie fanów gości będzie 
mógł pomieścić ten obiekt?
Jeśli chodzi o infrastrukturę, 
kubaturę, którym się na 
bieżąco przyglądałem  
w procesie budowy, to muszę 
powiedzieć, że na początku 
widząc projekt byłem 
sceptyczny, a dziś już gotowy obiekt, 
naprawdę mi się podoba! Obiekt 

ma pewne mankamenty, pewne rzeczy 
tak zostały zaprojektowane, że trudno 
je teraz przeskoczyć, albo zupełnie 
nie były w projekcie uwzględnione. 
Ale ja się bardzo cieszę, że przede 
wszystkim Ruch Radzionków 
będzie mógł grać w Radzionkowie.  
To był mój cel, to było moje marzenie,  
o którym bardzo często wspominałem. 
W końcu po wielu latach będziemy 
mogli zagrać mecz w Radzionkowie!  
I to jest pierwszy punkt, który powinien 
być najważniejszym, i wszystkim, którzy 
się do jego powstania przyczynili należy 
być wdzięcznym i dziękować. Od paru 
lat jeździmy po Polsce po czwartej, 
trzeciej lidze i oglądamy różne obiekty 
i ile razy słyszałem, że to taki fajny, 
mały, kameralny obiekt i że szkoda, że 
u nas takiego nie ma, że taki by nam 
wystarczył. Otóż w końcu mamy to! Na 
pewno nie jest to stadion piłkarski, ale  
z pewnością obiekt, który spełnia 
dzisiaj wszystkie wymogi trzeciej ligi  
i z tego należy się cieszyć. Jeśli chodzi 
o jego pojemność to ma tam być 532 
miejsca siedzące plus 54 miejsca  
w sektorze gości. Natomiast 

odpowiadając na 
pytanie ile ludzi 

może tam 
wejść, to Ruch 
R a d z i o n k ó w 

nie organi 
-zując imprez 
m a s o w y c h 
z g o d n i e  

  z prawem 
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może wpuścić do 999 widzów. 
Oczywiście jeżeli znajdziemy jakieś 
dodatkowe miejsca to będą ona 
miejscami stojącymi. Trochę tak jak  
w Orzechu, gdzie miejsc siedzących tak 
naprawdę było trochę więcej niż 100, 
a ludzi na meczach zazwyczaj 400-
500, a w pierwszych dwóch meczach 
nawet więcej. Wydawało się, że przy tak 
małej ilości miejsc 
siedzących będzie to 
wielki kłopot, jednak 
od wielu kibiców 
słyszałem wręcz, że 
to było naprawdę 
fajne pół roku  
w Orzechu. Znam 
zresztą osoby, które 
wolą na meczu stać, 
niż siedzieć. Jakoś 
się będziemy musieli 
tam pomieścić. 
Ale naprawdę 
chciałbym mieć 
ten problem, że na każdym meczu 
Ruchu Radzionków mamy komplet 
publiczności, a my musimy się głowić 
gdzie rozmieścić innych chetnych.  
To byłby naprawdę pozytywny ból głowy. 
Mocno wierzę, że fakt, że Ruch wraca do 
Radzionkowa, spowoduje zwiększone 
zainteresowanie naszymi meczami.

Jak dziś wygląda współpraca 
między Ruchem Radzionków 
a UKS-em Ruch Radzionków  
i równocześnie między KS-em  
a Szkołą Mistrzostwa Sportowego  
w Radzionkowie?
 Z SMS-em dzisiaj współpracujemy 
poprzez bezpłatne udostepnianie 

naszych obiektów przy Narutowicza. 
Ale to nie tylko współpraca oparta  
o infrastrukturę. Sukcesywnie na 
mocy podpisanej umowy kolejne 
roczniki przechodzą z UKS-u do KS-u 
Ruch Radzionków, a dzieje się tak 
gdy młodzi piłkarze osiągną już wiek 
juniora. Wówczas już grają pod szyldem 
Klubu Sportowego Ruch Radzionków. 

Myślę, że ta 
współpraca 
teraz jeszcze 
bardziej się 
z a c i e ś n i . 
Zresztą z tej 
współpracy 
obie strony 
m o g ą 
c z e r p a ć . 
U w a ż a m , 
że trudno 
żeby się 
prawidłowo 
k l u b 

sportowy rozwijał jeśli nie ma zaplecza 
w postaci grup młodzieżowych. I SMS 
jest tutaj bardzo fajnym źródłem 
szkolenia młodzieży, która może być 
wykorzystywana pod kątem pierwszej 
drużyny. I na odwrót - nie ma takiej 
możliwości, a jeśli ktoś myśli inaczej, 
to się po prostu głęboko myli, żeby  
skutecznie funkcjonowała jakaś 
akademia czy szkółka piłkarska jeśli 
sama nie ma drużyny seniorów lub też 
nie współpracuje z innym klubem. Bo ta 
młodzież musi widzieć jakiś cel swojej 
pracy. Starsza musi być zachęcana 
zaproszeniami na treningi pierwszego 
zespołu, najstarsi i najbardziej 
utalentowani muszą debiutować  

w drużynie seniorów, bo tylko tak ich 
młodsi koledzy będą widzieli sens tego, 
co robią, tylko tak mogą mieć jakąś 
wizję tego, gdzie mogą być za kilka lat. 
Bo jeśli nie ma pierwszej drużyny, to 
dla zdecydowanej większości w wieku 
juniora jest emerytura, szlaban, koniec. 
Teoretycznie można iść gdzieś indziej 
w Polskę, ale ilu zawodników może 
być transferowanych do wyższych lig, 
czy w ogóle gdziekolwiek. Trzeba mieć 
wtedy furę szczęścia, żeby dobrze trafić,  
a większość chłopaków mających 
duże ambicje kończy i na stałe potem 
zostaje w niższych ligach regionalnych.  
W Ruchu Radzionków na stałe w kadrze 
pierwszego zespołu od dłuższego 
czasu jest Paweł Lechki z rocznika 
2001, a kilku innych zawodników już 
zadebiutowało w czwartej lidze. Mogę 
chyba zdradzić, że na wiosnę na stałe 
do kadry pierwszej drużyny  dołączy 
dwóch albo trzech zawodników rocznika 
2002, czyli z najstarszej klasy SMS-u.

Z początkiem roku 2019 wejdziemy 
w okres świętowania stulecia klubu! 
Wejdziemy jako klub trzecioligowy, 
grający wreszcie w Radzionkowie. 
Ale też zapowiadane było, że 
na stulecie klubu Ruch wyjdzie 
z ciągnących się za nim od lat 
długów. Czy to realny scenariusz?
Rzeczywiście, to założenie, które 
przyjęliśmy sześć lat temu jest jak 
najbardziej realne do zrealizowania. 
Choć raczej nie w dacie stulecia, ale  
z pewnością jest na to szansa  
w całym roku jubileuszowym.Spłata 
ostatnich z porozumień, których 
podjęliśmy się w 2012 roku i później, 

„W końcu po wielu latach będziemy 
mogli zagrać mecz w Radzionkowie! 
 I to jest pierwszy punkt,  
który powinien być najważniejszym, 
 i wszystkim, którzy się do jego 
powstania przyczynili należy być 

wdzięcznym i dziękować.”
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kończą się pod koniec 2019 roku 
właśnie, a inne z nich we wrześniu 
oraz w czerwcu. Jeśli nie zdarzy się nic 
nieprzewidzianego Ruch Radzionków  
w 2020 rok powinien wejść całkowicie 
wolny od jakichkolwiek długów.  
A z końcem kolejnych zobowiązań 
sytuacja klubu będzie stawała 
się coraz lepsza, zaś fakt spłaty 
ostatniej złotówki powinien otworzyć 
przed nami nowe możliwości.

Jak należy rozumieć te „nowe 
 możliwości”?
Chodzi o normalność w codziennym 
funkcjonowaniu. Prawda jest dziś taka, 
że po awansie do trzeciej ligi niestety 
nasz budżet się nie bilansuje, nie 
spina. Dziś koszta utrzymania drużyny, 
ale też koszt organizacji wyjazdów - 
zdecydowanie wzrosły w porównaniu 
z poprzednimi latami. A niemal  
w ogóle nie poszły za awansem w górę 
przychody do klubu. Efekt jest taki, że 
teraz odpadnięcie każdej pozycji ze 
spłacanych regularnie długów sprzed 
lat przybliża nas do tej normalności.  
W obecnej sytuacji być może wiosną 
będzie trzeba podjąć trochę oszczędności. 
Gdyby długów w ogóle nie było, nasz 
budżet pozwalałby nie tylko na płacenie 
obecnych zobowiązań zawsze na czas, 
ale też moglibyśmy sobie pozwolić na 
coś więcej. Nie znaczy to, że nagle do 
Ruchu Radzionków zaczną trafiać lepsi 
zawodnicy. Oczywiście to też może się 
wydarzyć, taki też jest zresztą plan. Ale 
chcę przez to zwrócić uwagę, że klub to 
nie tylko piłkarze. Na pewno inwestycji 
potrzebuje codzienne funkcjonowanie 
klubu. Mam tu na myśli narzędzia do 
pracy w biurach, sprzęt sportowy, 
nowe technologie wykorzystane przy 
treningach, o co proszą trenerzy, 
chcielibyśmy jeszcze lepiej wyglądać 
pod względem marketingowym. Gdy 
pozbędziemy się długów każdą ze 
wspomnianych tutaj gałęzi będziemy 
w stanie sukcesywnie rozwijać.

Czy można mówić o wizji klubu, 
o dłuższej ścieżce jego rozwoju?
Zdecydowanie tak. Kilka lat temu 
powiedziałem, że w dniu stulecia 

chciałbym widzieć Ruch w wyższej lidze, 
na stadionie w Radzionkowie, całkowicie 
wolny od długów. W dużej części to się 
spełni, bo drużyna awansowała to trzeciej 

ligi i jestem pewny, że się w niej utrzyma. 
Od długów uwolnimy się ostatecznie 
maksymalnie pół roku później. Wreszcie 
zagramy w Radzionkowie tylko... jeszcze 
nie na tym stadionie, który miałem 
wtedy na myśli. I na pewno przyszłością 
klubu musi być jeszcze inny obiekt  
w Radzionkowie, prawdziwy stadion  
z boiskami treningowymi i miejscem na 
siedzibę klubu. Głęboko wierzę, że to jest  
w Radzionkowie możliwe. Ale na pewno 
wizją klubu na przyszłe lata jest też 
ścisła współpraca ze Szkołą Mistrzostwa 
Sportowego. Nie jest to do zrobienia w rok 
czy dwa, ale na pewno bardzo chciałbym 
by z roku na rok coraz większa liczba  
z grona nowych zawodników trafiała do 
pierwszej drużyny nie przez transfery, 
ale właśnie prosto ze szkoły, czy 
precyzyjniej mówiąc z drużyny juniorów. 
Nigdy nie b ę d z i e 
oczywiście 
tak, że 
c a ł a 

drużyna będzie złożona  
z wychowanków, bo tak nikt  
w futbolu nie funkcjonuje. Ale jak 
najbardziej wyobrażam sobie, że 

za pięć lat w wyjściowej jedenastce 
drużyny będzie kilku młodych 
wychowanków SMS-u, i też będziemy 
się już mogli pochwalić transferami 
absolwentów szkoły do większych 
klubów w wyższych ligach. Jeśli chodzi  
o poziom sportowy, to w najbliższych 
dwóch, może trzech sezonach, 
chciałbym byśmy stali się bardzo 
solidnym trzecioligowcem, 
walczącym w górnej połowie tabeli.  
A jeśli okoliczności ekonomiczne 
klubu na to pozwolą, i ta nowa 
infrastruktura klubu, o której 
mówiłem wcześniej, stanie się faktem,  
z pewnością pomyślimy o czymś więcej. 
Na razie jednak chciałbym zbudować 
pod to solidne podstawy, a przez to 
rozumiem, cały czas lobbowanie za 
rozwojem infrastruktury sportowej
w Radzionkowie, i tą ścisłą współpracę ze 

Szkołą Mistrzostwa Sportowego. 

Czego kibice mogą się 
spodziewać w roku 

stulecia klubu?
Na pewno wszystkim 
nam przyświeca 
fakt, że sto lat to 
najbardziej okrągły, 
dostojny jubileusz, jaki 
może się zdarzyć za 
naszego życia. I w tym 
stwierdzeniu zamyka 
się wszystko. Bardzo 
chcemy by obchody tego 
wydarzenia były godne, 
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i by zapadły w pamięć, by podobały się 
kibicom, by dobrze zostały odebrane 
przez media, i by trafiły do wszystkich 
mieszkańców Radzionkowa. Bo 
Ruch Radzionków to nie tylko sto 
lat, ale od długiego czasu najbardziej 
rozpoznawalna marka Radzionkowa. 
Dlatego bardzo chcielibyśmy by było 
to święto nie tylko Ruchu, ale całego 
Radzionkowa, bo naprawdę to coś 
wyjątkowo mieć podmiot, który od stu 
lat rozsławia imię miasta. Na pewno 
czeka nas jeden dzień cały poświęcony 
w całości Ruchowi Radzionków. 
Odbędzie się to prawdopodobnie 17 
sierpnia na obiekcie piłkarskim w 
Radzionkowie. Będzie na kibiców 
czekało kilka meczów, i wydarzeń im 
towarzyszącym. Innego dnia, jesienią  
w Centrum Kultury Karolinka zostanie 
zorganizowana uroczysta gala 
poświęcona w całości stuleciu klubu.  
A przez cały rok jako Ruch Radzionków 
będziemy wydawać różne publikacje. 
Zacznijmy od tego, że już niebawem do 
kibiców trafi specjalny, jubileuszowy 
kalendarz, jakiego nigdy wcześniej nie 
robiliśmy. Oprócz tego będzie oczywiście 
tradycyjny duży. Ale to zdecydowanie 
nie wszystko. Na pewno ukażą się różne 
wydawnictwa, będziemy prezentować 
specjalne okolicznościowe gadżety. 
Oprócz tego kilka niespodzianek dla 
kibiców. Chodzi o to, by nie było to 
tylko jednorazowe wydarzenie, ale by 
te obchody trwały tak naprawdę przez 
cały rok. Nad wieloma ze wspomnianych 
rzeczy pracujemy już od dłuższego czasu, 
a to stwarza nadzieję, że to wszystko 

uda się przeprowadzić. Choć na pewno 
każda z nich wymaga osobnego nakładu 
czasu, pracy i oczywiście finansów. 
Myślę, że dzięki przychylności firm, 
wielu ludzi, także Gminy Radzionków, 

które wyraża wolę pomocy, uda 
się to wszystko zorganizować. Już 
teraz chciałbym wyrazić głęboką 
wdzięczność dla wszystkich, którzy 
nam w tym wielkim dziele pomogą.
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Trzecie miejsce z zaledwie punktem straty do 
pozycji drugiej, dającej awans do Ekstraklasy, to 
wynik Stali Mielec po rundzie jesiennej pierwszej ligi.
Nie ma co ukrywać, że naszym celem jest awans. Stal 
kontaktując się ze mną przedstawiła konkretną filozofię 
współpracy. Zaproponowała dwuletni kontrakt, decydując 
się wykupić mnie z Wigier Suwałki. I od samego początku 
była w Mielcu mowa, że moim zadaniem ma być walka 
o Ekstraklasę. Bardzo się cieszę, że udaje się jak na razie 
sprostać tym wymaganiom, i że jesteśmy na dobrej 
drodze by wiosną włączyć się do gry o najwyższe cele.

Gdybyśmy jednak rozmawiali kilka tygodni  
wcześniej, nie było tak różowo.
Rzeczywiście wyniki nikogo w Mielcu nie mogły wtedy 
satysfakcjonować. Ale wszystkie osoby będące blisko drużyny, ze 
mną na czele, zachowywały spokój, bo bardzo dobrze wiedziały, 
że te mecze naprawdę wyglądały dobrze i w każdym z nich tylko 
małych rzeczy brakowało by przechylić wynik na naszą korzyść. 
Kwestią czasu było to, że musi przyjść przełamanie, i drużyna 
musi zacząć wygrywać, i że stać ją na robienie tego seriami.  
A ostatnie sezony pierwszej ligi pokazały, że łapiąc 
passę kilku zwycięstw z rzędu można szybko 
doszlusować do ścisłej czołówki. To właśnie się potem 
stało. A to, że mieliśmy serię siedmiu remisów, to jest 
już historia. Bardzo się cieszę, że wróciliśmy do gry.

Angaż w mającym duże aspiracje Mielcu z pewnością 
ułatwił Ci wynik zrobiony wcześniej z Wigrami Suwałki. 
Mogę chyba zaryzykować stwierdzenie, że od odejścia  
z Ruchu Radzionków to właśnie tam powiodło  
Ci się najlepiej.
Na pewno praca w Suwałkach podniosła moją osobę po tych 
wcześniejszych niepowodzeniach. Mam tu na myśli przede 
wszystkim GKS Katowice i Olimpię Grudziądz, w których nie 
wytrzymano ciśnienia. W Wigrach zaczęło się podobnie, bo 
mimo naprawdę dobrej gry punktowaliśmy początkowo słabo. 
Ale wszyscy w klubie ufali w poprawę wyników, bo że tak się 
stanie było od początku widać, i cały czas wierzyli w ten mój 
projekt. Skończyło się to historycznym szóstym miejscem 
w pierwszej lidze, najwyższym w dziejach tego klubu. 
Wypromowaliśmy wielu piłkarzy na poziom Ekstraklasy, 
gdzie sobie teraz świetnie radzą. A do tego zarobiliśmy dla 
klubu pieniądze w programie Pro Junior System. Z pewnością 
był to dla mnie bardzo udany etap na kilku płaszczyznach.  
I zaowocował on po tym okresie naprawdę kilkoma bardzo 

dobrymi ofertami dla mnie. Ja jednak zaufałem Wigrom  
i przedłużyłem o rok mój kontrakt w Suwałkach. W ten 
sposób po moim odejściu do Stali Mielec, Wigry zarobiły 
jakieś pieniądze. Klubowi z Suwałk jestem bardzo wdzięczny 
za szansę i za zaufanie, ale chciałem walczyć o coś więcej,  
a to gwarantowała mi właśnie Stal. Choć była też niezła oferta 
z innego mocnego klubu z pierwszej ligi. Mogę zdradzić, że 
potem będąc już w Mielcu odezwała się do mnie nawet Wisła 
Płock, ale dałem już słowo Stali. Wigry to rzeczywiście bardzo 
ważny punkt na mojej trenerskiej drodze, praca tam pozwoliła 
mi oczyścić moje imię po wcześniejszym nieudanym okresie.

Na szansę w Wigrach długo musiałeś jednak czekać. 
Po odejściu z Grudziądza ponad półtora roku  
przebywałeś na trenerskim bezrobociu.
To prawda. Odchodząc z Grudziądza czułem, że bardzo ciężko 
będzie mi teraz zyskać zaufanie u włodarzy innych klubów 
pierwszej ligi, i to się potwierdziło. Ale też wiedziałem, że 
nie tylko wyniki liczą się w opinii o szkoleniowcu, ale na 
jego cały obraz składa się kilka elementów, i faktycznie 
to zaowocowało, że po tym półtora roku doszliśmy do 
porozumienia z Wigrami. Ja też w tym wolnym czasie nie 
próżnowałem, a rozwijałem swój warsztat. I myślę, że obie 
strony z tej współpracy w Suwałkach były zadowolone.

W Grudziądzu, i wcześniej w Katowicach nie dano Ci 
prawdziwej szansy. Ale na pełne zaufanie mogłeś 
liczyć w Ekstraklasie w Widzewie Łódź. A to 
szczególne miejsce pracy, bo choć w kryzysie, to 
jeden z absolutnie największych polskich klubów.

CO SŁYCHAĆ U naszych ? 
ARTUR SKOWRONEK -  TRENER STALI MIELEC 

Artur Skowronek trener Stali Mielec foto: stalmielec.com
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Z Widzewem byłem w kontakcie już wcześniej, ale od  
pierwszej rozmowy do drugiej,  tóra zaowocowała  
moim angażem w Łodzi minęły dwa miesiące. Ucieszyłem się, 
że wrócił temat, i faktycznie podjąłem się wyzwania by ratować 
Ekstraklasę dla Widzewa. Pomimo spadku uważam ten okres 
za bardzo dla mnie cenny, bardzo dużo zdobyłem wtedy 
doświadczenia, a też pod moją wodzą Widzew naprawdę nieźle 
punktował, bo w tabeli za ten okres byliśmy na dziewiątym 
miejscu. O spadku decydował duży dystans, jaki traciliśmy do 
bezpiecznego miejsca przed moim przyjściem. Ale niewiele 
zabrakło do utrzymania, bo tylko trzech punktów. Za dużo znów 
było remisów w takich meczach, w których mogliśmy wygrać.

A jak wspominasz wcześniejszy epizod w Polonii Bytom 
w drugiej lidze?
Było - minęło. To rzeczywiście epizod. Cieszę się 
bardzo, że właśnie podczas pracy w Bytomiu wróciła 
oferta Widzewa, i mogłem skorzystać z zapisu w mojej 
umowie, która pozwalała mi w każdym momencie 
odejść z Polonii, gdy pojawi się oferta z wyższej ligi.

Ostatni raz rozmawialiśmy dla „Ciderlandu” gdy pracowałeś 
w Pogoni Szczecin w Ekstraklasie w 2012 roku. Można 
powiedzieć, że potem zwiedziłeś jako trener niemal całą 
Polskę.
Tak, ale na pewno wolałbym aby to wyglądało inaczej.  
W wielu miejscach pracowałem naprawdę bardzo krótko. 
Życzyłbym sobie, i ogólnie wszystkim trenerom w Polsce, 
większej stabilizacji, większego zaufania pracodawców. Bardzo 
chciałbym pracować w klubach, które pozwolą mi zostawić 
jakiś ślad na zespole. Było inaczej, ale mimo wszystko każda 
praca to jakieś doświadczenie. A wśród trenerów mówi się, że 
nieważne ile razy zwalniają, liczy się tylko ile razy zatrudniają.  
A też chciałbym tu podkreślić, że nie ze wszystkich klubów mnie 
zwolniono. Sam odchodziłem z Polonii Bytom, z Wigier Suwałki, 
a nawet w Widzewie po spadku miałem jeszcze ważny przez 
dwa lata kontrakt, ale wizja, która została mi tam przedstawiona 
na pierwszą ligę w żaden sposób mnie nie satysfakcjonowała. 
Dlatego rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron.  
I czas przyznał mi rację, bo od razu po spadku z Ekstraklasy, 
Widzew czekał kolejny spadek. Cieszę się, że teraz ten klub 
się odbudowuje, bo jego historia, otoczka, kibice sprawiają, 
że jego miejsce musi być w Ekstraklasie. Wracając zaś do 
mnie, to w kilku przypadkach historia mojej pracy mogła być 
dłuższa, ale z różnych względów decyzje były takie, a nie inne.

Wszystko zaczęło się jednak w Ruchu Radzionków.
Oczywiście, że tak, nigdy o tym nie zapomnę. To jest dla mnie 
najlepsza sprawa i najpiękniejsze historia. Jestem rodowitym 
radzionkowianinem, wychowankiem Ruchu. Miałem  
w „Cidrach” pełne zaufanie, mogłem się rozwijać pod każdym 
względem. Myśląc o trenerce, to Ruch Radzionków dał mi 
najlepszy możliwy start. Pracowałem z pierwszą drużyną trzy  
i pół roku. Najpierw jako asystent wywalczaliśmy kolejne awanse. 
Na pewno trener Rafał Górak jest dla mnie osobą szczególną, bo 
to on mnie wprowadził do pierwszej drużyny, dostrzegł chyba 
jakiś mój potencjał pomimo bardzo młodego wieku. Był wtedy 
dla mnie prawdziwym mentorem. Naturalnie także władze 
klubu, które nie bały się ryzyka, gdy Rafał Górak rezygnował, 
i postawiły na szerzej nieznanego młokosa. Zacząłem 
więc samodzielną pracę od pierwszej ligi - naprawdę coś 
wyjątkowego - prowadząc drużynę w rundzie wiosennej. 
Skończyliśmy jako beniaminek na dziewiątym miejscu,  
i to chyba przekonało prezesa by dać mi szansę także na 
kolejny rok. Przedłużyłem więc bez wahania kontrakt,  
i cały rok popracowałem na zapleczu Ekstraklasy, 
broniąc dziewiątej pozycji na koniec sezonu. Byliśmy 
wtedy chwaleni za naszą grę, kilku młodych chłopaków 

znakomicie się wypromowało, a i moja praca została 
doceniona w postaci propozycji z Ekstraklasy z Pogoni 
Szczecin. Ruch Radzionków będzie w moim sercu do końca 
życia, i zawsze będę mu wdzięczny za szansę, jaką mi dał.

Jak postrzegałeś to, co się działo z Ruchem Radzionków  
później, i co się dzieje teraz?
Cały czas, od pierwszego dnia poza klubem monitoruję co 
się dzieje, śledzę wyniki i doniesienia z Ruchu Radzionków, 
mam też w środku swoich przyjaciół, bo przez lata dużo 
rozmawiałem z Marcinem Dziewulskim, który najpierw grał, 
a potem pomagał w trenerce. Ostatnio jestem w kontakcie 
z Piotrem Rockim, który też uczy się tego fachu. Czasami 
złapiemy się też z Markiem Zorzyckim. I od nich wiem, że jest 
bardzo, bardzo trudno. W tym kontekście odbudowywany 
przecież od zera klub w końcu zaczął się sportowo bronić, bo 
zrobił awans i widzę, że w tej trzeciej lidze radzi sobie nieźle  
- raz lepiej, raz gorzej, ale jest w środku stawki. Mój nos trenerski 
podpowiada mi, że spokojnie się utrzyma. A to w sytuacji, gdy 
nie ma własnego domu, gdy uderzają w niego takie gromy, jak 
na przykład kradzież sprzętu. To pokazuje wielki charakter 
ludzi, którzy prowadzą ten klub i drużynę. Myślę, że inni by się 
dawno poddali. Naprawdę duże szczęście Ruchu, że ma ludzi, 
którzy nie pozwolą klubowi zginąć. Cieszę się też bardzo, że  
w końcu powstało tam boisko, na którym Ruch będzie mógł grać, 
ale które służyć będzie też dzieciakom. Bo Ruch Radzionków 
to naprawdę znakomite miejsce na start dla młodzieży. Tylko 
to będzie miało prawdziwy sens, gdy do pierwszej drużyny co 
rok wprowadzani będą młodzi wychowankowie. A to boisko 
stwarza już wiele możliwości, by klub w różne strony rozwijać. 
Mam nadzieję, że w końcu radzionkowianie doczekają się 
stadionu z prawdziwego zdarzenia. To naprawdę wystrzeliłoby 
Ruch fantastycznie w górę. Byłby przecież stadion, byłby 
ośrodek treningowy w miejscu tego obecnego boiska, byłaby 
też mocno osadzona od lat akademia dla młodzieży. W takiej 
sytuacji myślę, że powrót Ruch Radzionków do lig centralnych 
byłby tylko kwestią czasu. To jednak melodia przyszłości. 
Na razie liczę tylko, że klubowi uda się szybko znaleźć  
w Radzionkowie, może przy tym  boisku, jakąś stałą godną 
siedzibę.

Oby tak rzeczywiście było... Jak często masz możliwość 
odwiedzać rodzinne strony?
W ostatnim czasie bardzo rzadko. Ale na bieżąco śledzę internet, 
żona też podsyła mi różne rzeczy o klubie. Cieszy, że rośnie to 
boisko, ale to niewyobrażalny dramat co się dzieje ze stadionem 
na Stroszku. Serce pęka, jak się widzi te rosnące na jego miejscu 
hale targowe. Jak do tego można było dopuścić?! Każda 
osoba silnie z Ruchem związana, musi tak to odbierać.
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Po prawie trzech latach zdecydowałeś 
się na rozstanie z Ruchem 
Radzionków i zawieszenie gry w piłkę.
Tak, to była bardzo trudna decyzja, ale 
zdecydowałem się zaprzestać gry w piłkę  
i postawić na pracę zawodową. Nie chcę przez 
to powiedzieć, że w piłkę nożną w żadnym 
klubie już nigdy nie zagram, bo nie wiadomo 
co przyszłość przyniesie, ale na dziś nie mam 
takich planów ani takich przemyśleń. Za 
mną naprawdę bardzo fajne ponad dwa i pół 
roku w Ruchu Radzionków, i na pewno wielki 
żal się z tym klubem rozstawać. Chciałbym  
w tym miejscu podziękować wszystkim osobom,  
z którymi tutaj współpracowałem  
- rozpoczynając oczywiście od kolegów 
z szatni, przez trenerów, masażystów, 
kierowników drużyny, po prezesa i cały zarząd, 
oraz wszystkim innym pracownikom klubu. 
Dzięki Wam wszystkim to była prawdziwa 
przyjemność tutaj grać. Osobne słowa 
chciałbym skierować do kibiców, bo nie 
było w czwartej lidze drugiego klubu, który 
miałby tak oddanych fanów, wygląda na 
to, że także w trzeciej lidze są oni pod tym 
względem ewenementem. To naprawdę 
bardzo pozytywnie wyróżnia Ruch Radzionków, 
i sprawia, że piłkarzom jeszcze bardziej chce 
się tutaj grać. Naprawdę bardzo to doceniam.

Problemy ze zdrowiem przyczyniły się do  
podjęcia takiej decyzji?
Przede wszystkim względy zdrowotne. 
Rzeczywistość jest taka, że na dziś nie jestem 
zdolny do gry, i nie wiadomo w ogóle kiedy 
mógłbym wrócić do pełnych treningów. 
Straciłem już cały okres przygotowawczy do  
 

sezonu, a jeśli udałoby mi się wyleczyć, 
to na pewno potrzebowałbym dużo 
czasu, żeby wrócić do takiej formy, 
żebym mógł pomagać drużynie. Druga 
rzecz, która na to wpłynęła, to fakt, że 
nie jestem stąd, że muszę tutaj dojeżdżać. 
Te dwie rzeczy złożyły się na decyzję, że 
chciałbym na razie postawić na rozwój 
zawodowy w miejscu mojego zamieszkania.

A co się tak naprawdę stało z Twoim  
zdrowiem?
Niespodziewanie na początku letnich 
przygotowań dopadły mnie problemy 
z mięśniami brzucha. Nie pracowałem 
z drużyną, byłem leczony, przeszedłem 
rehabilitację, i wróciłem. Jak się okazało 
tylko na kilka tygodni, bo bardzo szybko 
uraz się odnowił. Lekarz powiedział, że 
powodem tego są zaniedbania z treningów  
w latach młodzieżowych, w których nad pracą 
nad tą częścią ciała w ogóle nie dbałem.

Uraz odnowił się podczas meczu z Wartą  
w Gorzowie Wielkopolskim.
Tak, stało się to na początku drugiej 
połowy. Byłem załamany. Dużo nad tym 
potem myślałem, zdałem sobie sprawę, że 
uprawiając sport cały czas będę narażony 
na powrót tych problemów. Nie chcę 
powiedzieć, że do piłki nigdy nie wrócę, ale 
na razie zupełnie nie mam takich planów.
 
To na pewno tym bardziej bolało, że 
wydawało się, że problemy już za Tobą.
Dokładnie tak. Wróciłem do treningów, 
zacząłem dostawać szanse od spotkania  
z Kluczborkiem, z meczu na mecz grałem 

coraz więcej minut. I wydawało 
się, że właśnie ten mecz  
w Gorzowie Wielkopolskim 
może być tym pierwszym, 
w którym rozegram pełne 
dziewięćdziesiąt minut. 
Przed tym meczem byłem 
przekonany, że jest już 
wszystko w porządku, że już 
powoli odzyskuję formę. Żal, 
ale takich rzeczy nie można 
przewidzieć, one zawsze 

zaskakują. Mówi się trudno i trzeba iść dalej.

Na pewno w odbudowaniu formy nie 
pomagało to, że zacząłeś grać w większym 
wymiarze czasowym właśnie w tych 
meczach, które drużyna seryjnie przegrywała.
Śmieję się nawet, że to może ja byłem tego 
powodem, bo faktem jest, że na początku 
kiedy nie grałem to wyniki były dobre, a kiedy 
znów wypadłem nagle drużyna wróciła do 
punktowania, i naprawdę beze mnie radzi 
sobie świetnie. Pewnie wygrała z mocnym 
Piastem Żmigród, postawiła się liderowi 
Górnikowi Polkowice, świetnie wypadła 
przeciwko piłkarzom z Ekstraklasy w rezerwie 
Górnika Zabrze, nie mówiąc już o tym, że grając  
w zmienionym składzie wbiła pięć 
goli w Pucharze Polski Gwarkowi 
Tarnowskie Góry, a też w tym okresie 
przywiozła dwa zwycięstwa z wyjazdów.

Ale przed sezonem to Ty byłeś typowany 
do roli zawodnika pierwszej jedenastki.
Gdyby nie problemy ze zdrowiem, to sam na 
pewno miałbym takie aspiracje. Początkowo 
była mowa, że miałem grać z przodu, z czasem 
dopiero wróciłem na lewą obronę. Cieszę się 
jednak bardzo, że Daniel Skalski i Mateusz 
Hermasz dobrze mnie zastępują. Nie wiem czy 
będąc nawet zdrowym wygrywałbym obecnie 
rywalizację z nimi o miejsce w składzie.

Na pewno miło się obserwuje jak 
urośli ci piłkarze, którzy w czwartej 
lidze byli tylko rezerwowymi.
To bardzo cieszy. Daniel Skalski jest chyba 
obecnie w najwyższej formie odkąd skończył
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wiek juniora, i na tej lewej obronie  wygląda 
bardzo dobrze i fajnie współpracuje  
z kolegami z przodu. Jestem spokojny  
o obsadę tej pozycji. Ale nie tylko on. Przecież 
w czwartej lidze prawie w ogóle nie grał 
Marcel Gieroń, a dziś trudno sobie wyobrazić 
środek obrony Ruchu bez niego. Podobnie 
rzecz się ma z Mateuszem Pietrygą, który  
w czwartej lidze łapał tylko minuty, a myślę, że 
kwestią czasu jest, jak w trzeciej lidze zacznie 
regularnie grać, być może nawet w pierwszym    
składzie. Już widać tego pierwsze symptomy.

Zaryzykuję stwierdzenie, że dla Ciebie 
najpiękniejsza przygoda w Ruchu 
Radzionków to wygrane baraże z Polonią 
Bytom. A największa porażka to, że na 
ten awans trzeba było czekać tak długo.
Odkąd tu trafiłem dwa razy kończyliśmy ligę na 
drugim miejscu, przegraliśmy też finał Pucharu 
Polski na szczeblu województwa. I za każdym 
razem towarzyszył temu duży niedosyt. Bardzo 
potrzebowaliśmy jakiegoś sukcesu i wielka 
radość, że on nadszedł. Oba mecze z Polonią 
Bytom, z których ten drugi był ostatnim  
w historii naszego stadionu przy Narutowicza, 
zastaną w mojej pamięci na zawsze. Były to też 
moje dwa ostatnie mecze w Ruchu Radzionków 
od pierwszej do ostatniej minuty. Byliśmy  
w tych barażach spisywani na straty, 
lekceważeni przez przeciwnika, i naprawdę 
wyjątkowo smakowało utarcie im nosa. A przy 
okazji zrobiliśmy wielki prezent naszym kibicom 
i myślę, że w historii klubu, a na pewno tego 
stadionu zapisaliśmy się na stałe. Super sprawa, 
w każdym z nas zostanie to do końca życia.
 
Przez ten czas nic nie wskazywało, że 
możesz mieć jakieś problemy ze zdrowiem.  
W czwartej lidze grałeś tu wszystko, z reguły 
od deski do deski.
Dokładnie, wcześniej byłem tutaj w pełni 
zdrowy. Ostatnie kontuzje miałem jeszcze we 

wcześniejszych klubach. Muszę przyznać, że 
nie narzekam na to, że grałem w czwartej lidze. 
Bo na Śląsku jej poziom jest naprawdę wysoki 
w porównaniu z innymi regionami, i grają tutaj 
piłkarze o uznanych nazwiskach. W tym miejscu 
skąd pochodzę czwarta liga wygląda blado. 
Prawda jest też taka, że nie spodziewałem 
się, że stanę się tutaj od razu piłkarzem 
pierwszego składu, i że rozegram prawie 
sto meczów, bo niewiele mi do tej liczby 
zabrakło. W Stali Bielsko-Biała, w której 
byłem wcześniej w ogóle nie dostawałem 

szans. A tutaj od razu poczułem zaufanie.
 
Kilka bramek tutaj strzeliłeś, i często 
były to kluczowe dla wyniku trafienia.
Kilka goli w czwartej lidze zdobyłem, 
kilka asyst też zaliczyłem. I rzeczywiście 
na Rakowie strzeliłem gola dającego 
nam wygraną 1:0. W meczu z GKS-em 
Katowice, w którym od pierwszych minut 
przegrywaliśmy, doprowadziłem do 
wyrównania, a potem gol w samej końcówce 
dał nam zwycięstwo. Na Piaście Gliwice 

prowadziliśmy, ale byliśmy mocno naciskani 
przez rywala, a ja w ostatniej minucie 

strzeliłem dla nas drugiego gola, zamykając 
mecz. To wszystko bardzo miłe wspomnienia.
 
Grałeś tu trochę w ofensywie, a trochę na 
lewej obronie.
Pierwszy sezon tutaj rozpocząłem na lewym 
skrzydle. Tam mnie widział trener Damian 
Galeja. Później trener Kamil Rakoczy cofnął 
mnie na lewą obronę. Obie te pozycje bardzo 
mi odpowiadały, i nie było żadnego problemu 
dla mnie przestawić się z jednej na drugą.
 
Gdy byłeś tutaj sprowadzany przedstawiano 
Cię jako uniwersalnego zawodnika, który 
może grać też w środku pola.
I nawet tu w Ruchu zdarzało się czasami  
w sparingach czy nawet w lidze, gdy była taka 
potrzeba, że byłem rzucany do środka pola. I też 
czasami bliżej własnej bramki, a czasami nawet 
z przodu za napastnikiem. Jednak najlepiej się 
czuję na obu pozycjach przy lewej linii bocznej 
boiska. Choć faktycznie zanim tu trafiłem  
w młodzikach grałem niemal wyłącznie 
w środku pola, na pozycji defensywnego 
pomocnika. Dopiero w seniorach zostałem 
przesunięty na bok. Ale gdy trzeba było, 
trenerzy doceniali moją uniwersalność, 
nawet pamiętam, że kiedyś na stoperze 
zagrałem. Z jakim skutkiem to nie mi 
oceniać, ale na pewno nie było najgorzej.
 
Doceniasz czas spędzony w Ruchu 

 Radzionków...
Zdecydowanie. To tutaj zacząłem grać 
regularnie, to tutaj najwięcej się nauczyłem. 
Współpracowałem tu z naprawdę bardzo 
dobrymi trenerami, jako partnerów na 
boisku miałem Piotra Rockiego czy Marcina 
Dziewulskiego, którzy grali w Ekstraklasie,  
i których inteligencja boiskowa robiła wielkie 
wrażenie. To była super sprawa od nich 
czerpać. Ale najważniejsza tu była atmosfera. Ta 
naprawdę jest w tej szatni cały czas wyjątkowa, 
na każdy trening przychodzi się tu z uśmiechem.
 
... jednak wcześniej chyba Twoje aspiracje  
sięgały wyżej?!
To prawda. Zagrałem przecież mecz  
w juniorskiej reprezentacji Polski. Gdy 
skończyłem wiek juniora jeździłem na testy 
do klubów z wyższych lig. Może źle wtedy 
wybrałem. Miałem wtedy też problemy ze 
zdrowiem, i choć potem w Ruchu odzyskałem 
regularną grę, to jednak muszę przyznać, że 
nie udało mi się odbudować tutaj takiej formy, 
jaką miałem w tych najlepszych wcześniejszych 
czasach. Owszem długi czas liczyłem na to, że 
uda mi się zrobić piłkarską karierę, ale nie żałuję, 
że tak się nie stało. Na pewno to, że byłem 
w Ruchu Radzionków na to moje podejście 
wpłynęło, bo gra tutaj naprawdę sprawiała mi 
olbrzymią przyjemność, i naprawdę uważam, 
że zrobiłem tutaj duży krok do przodu.
 
Gdy patrzysz z boku na tą drużynę  
w trzeciej lidze, znając ją przecież od 
środka, to na co Twoim zdaniem ją stać?
Myślę, że ostatnie mecze pokazały prawdziwe 
oblicze tej drużyny. Wcześniejszy kryzys 
na pewno nie oddawał jej poziomu, a po 
przeskoku ligę wyżej zazwyczaj taki okres się 
wcześniej czy później zdarza. Bo jednak poziom 
trzeciej ligi jest zdecydowanie wyższy niż 
czwartej. Jestem pewny, że Ruch się spokojnie 
utrzyma, a wcale nie zdziwię się, gdy na koniec 
sezonu ujrzę ich w górnej połowie tabeli.  
A gdy drużyna okrzepnie na tym poziomie, 
to nie widzę przeszkód by walczyła o miejsca 
w samej czołówce w przyszłych latach, a kto 
wie czy nawet nie o najwyższe cele, choć by 
nie zapeszać, nie chciałbym o tym mówić.
 
A Ty już jesteś po pożegnaniu z drużyną?
Tak, nastąpiło to przed wyjazdem do 
Dzierżoniowa. Zdałem też już cały sprzęt. 
Ale tak się z Ruchem zupełnie nie żegnam, 
bo na pewno kiedy tylko będę mógł, to 
będę na mecze wpadał, a na pewno cały 
czas pozostanę kibicem tej drużyny i zawsze 
będę żywo się jej wynikami interesował.
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