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- Jak trafiłeś do Miedzi Legnica?
- Sam początek mojej pracy jako trenera związany jest 
oczywiście z Ruchem Radzionków. Tam zaczynałem jako trener 
trampkarzy, by przez juniorów starszych, drugą drużynę, zostać 
dołączonym przez trenera Rafała Góraka do sztabu pierwszego 
zespołu. Był w nim już wtedy jako asystent Artur Skowronek, 
który po odejściu trenera Górka przejął prowadzenie drużyny, 
i mi zaproponował funkcję asystenta. Łącznie z trenerem 
Skowronkiem pracowaliśmy w Ruchu Radzionków przez 
dwa sezony. Praca naszego sztabu w pierwszej lidzie została 
doceniona w Szczecinie, co zaowocowało naszym przejście 
do ekstraklasowej Pogoni. Po zakończeniu tam pracy razem 
z Arturem Skowronkiem zaliczyliśmy epizod w Polonii Bytom, 
znowu w Ekstraklasie w Widzewie Łódź, i w pierwszej lidze 
w GKS Katowice. Później nasze drogi się rozeszły. Nie był to 
nasz wybór, ale konieczność, bo Artur dostał ofertę pracy 
z Olimpii Grudziądz, gdzie miał dołączyć do reszty sztabu, 
który miał ważne kontrakty. Nie było tam miejsca dla mnie, 
choć ustalenia były takie, że być może dołączę w późniejszym 
czasie. Jednak w międzyczasie dostałem ofertę pracy w 
Wigrach Suwałki, gdzie później poznałem trenera Dominika 
Nowaka, z którym potem przeniosłem się do Miedzi Legnica.

- To dość nietypowa droga. 
- Różnie to bywa. Na ogół rzeczywiście jest inaczej – albo 
trafia się do nowego klubu wraz z pierwszym trenerem, albo 
pierwszy trener dołącza do sztabu będącego już na miejscu. 
Ale to wszystko zależy od specyfiki klubu, jego możliwości, 
od ligi, w której gra. W Wigrach dyrektorem sportowym był 
wtedy Jacek Zieliński, wcześniej bardzo znany piłkarz i trener, 
a obecnie dyrektor akademii Legii Warszawa. Trenerem 
pierwszego zespołu był Donatas Vencevicius – Litwin, który 
jednak od lat mieszkał z Suwałkach, wcześniej jako piłkarz 
grał w naszym kraju, bardzo dobrze zna Polskę, naszą kulturę 
 i język. Był on wtedy w Wigrach sam, a klub na miejscu nie miał 
kandydata do sztabu na funkcję asystenta. Wiem, że szukano 
po całej Polsce, i między innymi do mnie zadzwonił dyrektor 
Zieliński, pytając czy jestem gotów przyjechać, czy jestem 
zainteresowany. Przyjechałem najpierw na dwa tygodnie 
próbne, podczas których nie tylko zweryfikowane miały zostać 
moje kompetencje, ale też miałem się poznać z trenerem 
Venceviciusem i dyrektorem Zielińskim. Minął ten czas bardzo 
szybko, a obie strony były zadowolone. Tak ta praca się zaczęła. 

- Decyzja o odejściu z Wigier do Miedzi przyszła łatwo?
- Przede wszystkim muszę powiedzieć, że do Suwałk mam 
ogromny sentyment, a samo rozstanie z Wigrami było dla 
mnie bardzo trudne. Przede wszystkim, choć dalekie, Suwałki 

są świetnym miejscem do życia.  
Cicho, spokojnie, bezpiecznie. 
Co prawda trochę 
wolniejsze tempo 
życia, ale piękna 
przyroda i przede 
wszystkim bardzo 
mili i otwarci 
ludzie. Oferta 
z Legnicy 
była jednak 
dla trenera 
Nowaka nie 
do odrzucenia.  
Z tego, względu, 
że to dla niego był 
powrót do domu. Na 
co dzień mieszka 
czterdzieści kilometrów od Legnicy. Ale przede wszystkim 
dla nas jako sztabu trenerskiego była to możliwość gry 
o wyższe cele. Miedź to był klub, który od kilku sezonów 
próbował wejść do Ekstraklasy, i wtedy, gdy przychodziliśmy, 
mieliśmy zapewnienie władz klubu, że walczyć mamy 
o awans. Udało się podołać temu zadaniu, i był to duży 
sukces nas wszystkich: trenerów, zawodników, właściciela 
i władz klubu. Teraz głównym celem przed nami jest 
zrobić wszystko, by Miedź utrzymała się w Ekstraklasie.

- Miedź to już Twój trzeci klub w Ekstraklasie na 
przestrzeni lat. Jak przez ten czas zmieniła się 
polska piłka nożna na najwyższym poziomie?
- Tak, pierwszy raz w Ekstraklasie pracowałem w 2012 roku 
w Szczecinie. Trafiając tam z Ruchu Radzionków różnica od 
razu rzucała się w oczy. Pogoń to był duży, bogaty klub, ze 
świetną bazą treningową. Co prawda stadion był przestarzały, 
ale kilka boisk treningowych, podpisane umowy z wieloma 
zewnętrznymi miejscami, jak na przykład punkt odnowy 
biologicznej. Inne warunki pracy, inne możliwości, oczywiście 
także większej klasy piłkarze. Dziś, z perspektywy kilku lat widzę, 
jak ta Ekstraklasa się zmieniła. Jak w zasadzie wszystkie kluby 
zainwestowały w bazę sportową, w rozwój technologiczny. 
W zasadzie standardem już jest wykorzystywanie  
w treningach GPS, wewnątrz każdego klubu znajdziemy 
gabinety fizjoterapii, salki do ćwiczeń prewencyjnych. Kluby 
Ekstraklasy to dziś duże firmy, a beniaminek taki, jak Miedź, 
ma wielką trudność by im dorównać. Dziś w Ekstraklasie 
kluby rozwijają się z sezonu na sezon. Rozwijają się nie tylko 
pod kątem sprowadzania coraz lepszych zawodników, ale 

CO SŁYCHAĆ U naszych ? 
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rosną jako cały klub. Między Ekstraklasą a pierwszą ligą 
są naprawdę ogromne różnica w wysokości budżetów 
klubów. Potężny sponsor w postaci telewizji robi ogromną 
różnicę. Każdy mecz transmitowany na żywo, cała otoczka 
Ekstraklasy, nowoczesne stadiony to na pewno sprawia, że 
każdy związany z piłką chłopak w Polsce chce tam trafić. 

- Po długim okresie pracy z Arturem Skowronkiem, 
teraz pracujesz z Dominikiem Nowakiem. 
Czy wymagania tych trenerów wobec Ciebie 
bardzo się różniły czy może były podobne?
- Rzeczywiście, z każdym trenerem wygląda to trochę 
inaczej. Aczkolwiek najważniejsza w tym jest nić 
porozumienia, jaka buduje się między trenerami. Bo gdy 
się rozumie bez słów, to praca zawsze jest przyjemnością 
niezależnie od zakresu obowiązków. Tak było z Arturem 
Skowronkiem i tak jest teraz z Dominikiem Nowakiem.  
Z oboma panami mamy podobne spojrzenie na piłkę,  
i obaj są osobami, które potrafią bardzo dobrze współpracować z 
całym sztabem, pozwalają się wykazać trenerom, są otwarte na 
dyskusję, przyjmują propozycje i inicjatywy współpracowników.
 

- Podejrzewam, że mocno trzymasz kciuki nie tylko za 
utrzymanie Miedzi Legnica w Ekstraklasie, ale także 
za walczącego o awans do niej Artura Skowronka.
- Oczywiście, bardzo mocno trzymam kciuki za Artura, 
 i co kolejkę sprawdzam wyniki Stali Mielec. Mam nadzieję, 
że śledzę właśnie drogę do Ekstraklasy tego klubu.  
Ale śledzę też niższe ligi. Jestem na bieżąco z tym, co dzieje 
się w Ruchu Radzionków, przede wszystkim z wielkiego 

sentymentu, ale też dlatego, że nasze rezerwy grają w tej 
samej lidze. Byłem ostatnio na meczu Ruchu z rezerwą 
Miedzi w Legnicy, który zakończył się bezbramkowym 
remisem. Oglądałem na żywo w Internecie oba baraże  

z Polonią Bytom o awans do trzeciej ligi. Na wcześniejszych 
z Bełkiem byłem nawet na żywo na obu stadionach. 

- Jak odbierałeś to, co działo się  
z Ruchem Radzionków w ostatnich latach?
- Było to dla mnie bardzo smutne przeżycie, gdy zobaczyłem 
w Internecie po raz pierwszy zdjęcia z rozbiórki stadionu. 
Wielki żal, bo to kolejny problem w i tak już wielkich kłopotach 

z infrastrukturą w Radzionkowie. 
Mam wielki szacunek dla obecnego 
zarządu. Od lat widać bardzo 
dobrze z oddali, że robi on wszystko 
by wyprostować wszystkie 
problemy organizacyjne, by wyjść 
z zadłużenia. Jestem pewny, że w 
ten sposób uda się w dużej części 
odbudować świetność tego klubu. 
Dlatego bardzo mnie uradowały 
wyniki barażów i awans Ruchu 
do trzeciej ligi. Ale jednocześnie 
bardzo obawiałem się o to, jak klub 
sobie poradzi ze stadionem. W 
ogóle nie umiałem sobie wyobrazić, 
że tego stadionu za kilka tygodni 
już nie będzie! Jako trampkarz 
często podawałem na nim piłki 
podczas meczów Ekstraklasy.  
I z perspektywy boiska widziałem 
te pięć, osiem, a czasami może  
i dziesięć tysięcy ludzi, 
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którzy tak żywiołowa reagowali na trybunach tego 
stadionu. To obrazek, który zostanie we mnie na zawsze.
A tu wjeżdżają buldożery! Rozmawiałem wówczas z Markiem 
Zorzyckim, z piłkarzami, i wszyscy oni autentycznie bali się, 
czy klub ten cios przetrwa. Bardzo to było dla mnie smutne. 
Ruch Radzionków to klub z wielką historią, której małą 
częścią sam przecież byłem. Przeżyłem w Radzionkowie 
i na tym stadionie niezliczoną ilość szczęśliwych chwil. 

- Jak wspominasz swoje początki pracy 
trenerskiej w Ruchu Radzionków?
- Bardzo dobrze wspominam swój czas spędzony z pierwszą 
drużyną Ruchu Radzionków. Jako młody chłopak trafiłem 
prosto do pierwszej ligi. Ale to, co z tego okresu najbardziej 
we mnie zostało to piłkarze tworzący tą drużynę, grono ludzi, 
którzy jej pomagali. Ta świetna atmosfera bardzo pomagała 
nam w osiąganiu dobrych rezultatów. Gdy teraz na stadionach 
Ekstraklasy spotykam piłkarzy z tamtej drużyny Ruchu, to 

bez wyjątku oni 
wszyscy bardzo 
dobrze wspominają 
ten klub, to miejsce, 
ten swój początek. 
W Lechii Gdańsk 
są Michał Mak  
i Michał Nalepa. 
W Piaście Gliwice 
Mateusz Mak.  
W Zagłębiu Lubin 
Bartosz Kopacz. 
Z każdym przed 
meczem, a i czasami 
po miałem okazję 
p o r o z m a w i a ć ,  

i w każdej tej rozmowie temat Ruchu Radzionków wysunął 
się na pierwszy plan. Oni wszyscy dobrze wiedzą, że dzięki 

Ruchowi Radzionków wypłynęli na 
szersze wody. Ja sam także znakomicie 
zdaję sobie z tego sprawę, że gdyby nie 
dano mi wtedy szansy, dziś pewnie nie 
byłbym w tym miejscu, w którym jestem. 
- Gdy z Ruchu Radzionków odchodził 
trener Artur Skowronek, wielu 
kibiców w roli nowego pierwszego 
trenera widziało wtedy Ciebie.
- Ale nie było takiego tematu, i być go nie 
mogło. Przede wszystkim nie miałem 
wtedy licencji UEFA Pro. Dopiero teraz 
będę ją miał, w tym czasie właśnie kończę 
kurs i lada chwila czeka mnie egzamin. 
Oferta z Pogoni Szczecin była wtedy nie 
tylko dla Artura  Skowronka, ale także 
 i dla mnie. A w Ruchu Radzionków było 
wtedy bardzo ciężko, nie było w ogóle 
pewności czy klub wystartuje dalej.  
I te obawy przecież 
później się potwierdziły. 

„JAKO TRAMPKARZ CZĘSTO PODAWA-

ŁEM NA NIM PIŁKI PODCZAS MECZÓW  

EKSTRAKLASY, I Z PERSPEKTYWY  

BOISKA WIEDZIAŁEM TE PIĘĆ, OSIEM,  

A CZASEM MOŻE I DZIESIĘĆ  

TYSIĘCY LUDZI, KTÓRZY TAK  

ŻYWIOŁOWO REAGOWALI NA  

TRYBUNACH TEGO STADIONU. ”
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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy 

wszystkim naszym, partnerom, przyjaciołom, 

klientom i współpracownikom, 

wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, 

rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego, 

pogody ducha, smacznego święconego jajka 

i suto zastawionych stołów. 

 

w imieniu 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Życzy 

Prezes Zarządu 

Dyrektor Spółki 

Henryk Dolewka 
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- To już prawie trzydzieści lat mija, 
odkąd trafił Pan jako młody 
zawodnik do Ruchu Radzionków…
- Dokładnie dwadzieścia siedem lat. Akurat 
ostatnio składając papiery do kursu trenerskiego 
UEFA A musiałem podać historię swojej gry 
w Górniku Zabrze i w Ruchu Radzionków.  
I przy okazji do głowy wróciły wspomnienia. 

- Czyli, choć minął szmat czasu, mogę zapytać o 
okoliczności Pana przejścia do Radzionkowa? 
To był sezon 1993/94. Wcześniej był pan 
piłkarzem pierwszej drużyny Górnika Zabrze, 

a Ruch w trzeciej lidze utrzymał się tylko 
przez wycofanie się Zagłębia Sosnowiec.
- Jestem wychowankiem Górnika Zabrze, 
grałem tam w trampkarzach, w juniorach, długo 
w drugiej drużynie, z którą zrobiliśmy awans 
od B-klasy do trzeciej ligi. I potem faktycznie 
na pół roku trafiłem do pierwszej drużyny, 
choć nazwałbym to raczej epizodem, bo nie 
pojawiłem się na boisku nawet na minutę. 
Były to jednak czasy, kiedy Górnik był mocną 
drużyną, pełną bardzo dobrych zawodników  
i niezwykle ciężko było się przebić do składu. 
Po sezonie do Ruchu Radzionków odchodził 
trener rezerw Górnika Jan Żurek. Wraz  
z nim, który był dla nas prawdziwym guru, 
przechodziliśmy chyba w czwórkę, oprócz mnie 

Roman Cegiełka, Adam Kompała, Czesław 
Wrześniewski. Sezon wcześniej przeszedł do 
Radzionkowa nasz dobry znajomy Jarosław 
Przewoźnik. Chwilę potem doszedł jeszcze 
Grzegorz Lekki. To, że trafił do Radzionkowa 
tak mocny zabrzański zaciąg, było zasługą 
prezesa Pawła Bomby, który wywarł na nas 
wrażenie bardzo porządnego i godnego 
zaufania człowieka, który miał ułożony klub 
i długofalową wizję jego rozwoju. Choć 
faktycznie Ruch cudem utrzymał się, to prezes 
nie bał się mówić, że w ciągu dwóch, trzech 
lat drużyna ma się bić o awans do drugiej ligi. 

Jednocześnie zapewniał nas, że gdyby nam 
się nie spodobało, to wszyscy po pół roku 
będziemy mogli wrócić do Zabrza. Miało to być 
pół roku, a wyszło siedem, osiem lat… Fajny 
był tam klimat, świetnie się grało, a drużyna 
rzeczywiście z roku na rok robiła duże postępy.
 
- Najpierw było siódme miejsce na koniec 
sezonu, potem czwarte, trzeci sezon 
przyniósł wyczekiwany awans do drugiej ligi.

TOMASZ GROZMANI: 
W każdym meczu oddawaliśmy serducho!

Tomasz Grozmani jeszcze w trzecioligowym Ruchu Radzionków.

Karta zawodnika z 1993 roku. W roku 2000 brakło na niej miejsca na pieczątkę potwierdzającą zgłoszenie do ósmych z kolei rozgrywek!

16 ciderland 47/2019



17ciderland 47/2019



- Gdy przychodziłem do Radzionkowa w drużynie 
było mnóstwo starszych zawodników, takich jak 
Joachim Paruzel, Mirosław Rak, Dariusz Dwojak, 
Mirosław Skowyra, Andrzej Markusik, Adam 
Maj, Jerzy Klukowski, Eugeniusz Kluge. Trener 
Jan Żurek od początku mówił, że potrzeba 
drużynę odmłodzić, i co pół roku sprowadzał 
młodzież niechcianą w innych klubach. Tak  
z Ruchu Chorzów trafili do nas Tomasz Rudek, 
Damian Galeja, Tomasz 
Fornalik, było też kilku 
chłopców z Częstochowy, 
Wojciech Myszor, z Górnika 
wspomniany Grzegorz 
Lekki, Rafał Jarosz, Ireneusz 
Waluś. W efekcie drużyna  
z czasem składała się 
niemal z samych młodych 
zawodników, skreślonych w 
innych klubach, którzy mieli 
dużo do udowodnienia, 
wspartych tylko Andrzejem 
Markusikiem i oczywiście 
wracającym z GKS-u 
Katowice Marianem 
Janoszką. Wybiegłem 
tu na pewno kilka lat do 
przodu, ale przez to chcę 
pokazać, że drużyna cały 
czas przechodziła zmiany, 
docierała się, stąd na awans 
do drugiej ligi musieliśmy 
trzy lata poczekać, choć z sezonu na sezon 
było widać, że zmierza to w dobrym kierunku.
 
- Awans do drugiej ligi jednak ważył się 
do ostatnich minut ostatniego meczu.
- Musieliśmy wygrać ostatni mecz na MK 
Katowice, a jednocześnie Lędziny musiały 
przegrać w Częstochowie. Jednak Raków grał 
rezerwami, i trudno było sobie wyobrazić 
by lider mógł się tam potknąć. A jednak stał 
się cud, Raków zmobilizował się i wygrał to 
spotkanie. Tym samym „rzutem na taśmę” 
zrobiliśmy awans. Przyznam szczerze, że w ten 
sposób drużyna została uratowana. Gdyby nie 
było awansu, to zespół by się rozleciał. Wielu 
zawodników było już dogadanych z innymi 
klubami z drugiej ligi, część była zniecierpliwiona, 
że tak długo o awans walczymy. Sam trener 
Żurek też miał propozycję z drugiej ligi. Ale 
skoro sami się w tej klasie znaleźliśmy, to nie 
było potrzeby nigdzie odchodzić. I okazało 
się to świetnym ruchem z naszej strony, bo 

przecież po dwóch latach znaleźliśmy się 
 w pierwszej lidze, czyli dzisiejszej Ekstraklasie.

- Wysokie szóste miejsce po debiutanckim 
sezonie w drugiej lidze pokazało, że 
w kolejnych rozgrywkach drużyna 
bić się może o najwyższe cele?
- Dokładnie tak, w pierwszym sezonie w drugiej 
lidze byliśmy bardzo młodą drużyną, a jednak 

graliśmy bardzo dobrze. Czuliśmy wszyscy, że 
w kolejnym sezonie te zdobyte doświadczenia 
muszą zaprocentować. Ale też wiedzieliśmy, 
że potrzeba więcej zawodników bardziej 
ogranych. Z prezesem Pawłem Bombą był 
wciąż bardzo dobry kontakt, i on znakomicie 
wiedział, jakich zawodników potrzeba.  
I faktycznie został wzmocniony kilkoma bardziej 
doświadczonymi piłkarzami. Był Robert Sierka, 
Rafał Jarosz, Andrzej Wróblewski, Czesław 
Wrześniewski, Tomasz Fornalik, Marian 
Janoszka. To była paka, która musiała zrobić 
ten awans. I mieliśmy też szczęście w Ruchu 
do bardzo dobrych trenerów. O Janie Żurku 
już mówiłem, ale też świętej pamięci Andrzej 
Płatek, Gothard Kokott, Józef Jaworski czy 
Piotr Piekarczyk to byli trenerzy wysokiej klasy,  
i każdy z nich wywarł duży wpływ na drużynę, 
i od każdego można się było dużo nauczyć.
 
- To charakterystyczne, że nawet piłkarze, 
którzy wtedy nie zagrali, mówią, że najbardziej 

pamiętnym momentem było wygrana 5:0  
z Widzewem Łódź w debiucie w pierwszej lidze.
- Na pewno dla mnie też ten mecz zawsze 
będzie się wysuwał na pierwszy plan. Ale 
pamiętam więcej świetnych meczów:  
z Legią Warszawa czy Lechem Poznań. Moja 
kariera jednak wtedy mocno przystopowała. 
Pierwszy sezon w drugiej lidze jeszcze grałem 
regularnie, a w końcówce ostatniego meczu 

sezonu z Pogonią zerwałem wiązadła krzyżowe. 
W momencie kiedy drużyna robiła awans, 
ja miałem operację. Wróciłem na chwilę,  
i potem powtórka. Łącznie w Ruchu Radzionków 
aż trzy razy zrywałem wiązadła. Gdyby nie 
to, z pewnością moja kariera inaczej by się 
potoczyła. Nie ukrywam, że po szóstym miejscu 
w pierwszym sezonie w drugiej lidze, miałem 
kilka propozycji z mocnych klubów pierwszej 
ligi, z jednym byłem wręcz już dogadany. Ale 
kontuzja zaprzepaściła wszystkie te plany.

- Na szczęście pierwszej ligi w Ruchu 
Radzionków udało się liznąć. W drugim 
sezonie kilkanaście występów i piękna bramka 
przeciwko Legii Warszawa, do dziś pamiętana.
- Tak, to była wtedy bramka kolejki. Swoje 
pięć minut zatem rzeczywiście miałem. Ale 
mimo wszystko mam duży niedosyt. Bo wiem, 
że gdyby nie kontuzje, byłoby mnie stać na 
zdecydowania więcej. I w Ruchu Radzionków,
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i w innym mocniejszym klubie, bo już
przed kontuzjami, z takim właśnie klubem, 
którego nazwy jednak nie chcę wymieniać, 
miałem już podpisaną umowę wstępną.

- Atmosfera w drużynie, przez 
wszystkim oceniana jako absolutnie 
wyjątkowa, trochę osłodziła gorycz 
zmagania się z ciężkimi kontuzjami?
- Oczywiście, że tak, choć żal jednak był, bo 
moja kariera naprawdę bardzo dobrze się 
do kontuzji toczyła, a wiadomo, że każdy 
piłkarz chce się przede wszystkim rozwijać, 
i każdy z uwagą spojrzy na propozycje z 
lepszych i większych klubów, co także wiązało 
się oczywiście z lepszymi zarobkami. Ale 
wracając do atmosfery, to ona faktycznie 
była niezapomniana. Spotkania sylwestrowe, 
imprezy rodzinne. Mieliśmy dobry skład, ale 
wiele meczów wygrywaliśmy tą atmosferą. 
Naprawdę nie było najmniejszych podziałów, 
wszyscy się rozumieliśmy, znaliśmy rodziny 
kolegów, spotykaliśmy się wiele razy w 
miesiącu. Jak Marian Janoszka dawał sygnał, 
że gdzieś idziemy, to nie było ani jednego, 
który by odmówił. I tu nie chodziło o autorytet 
„Ecika”, ale każdy był tak mocno zżyty z grupą.

- Marian Janoszka był liderem tej ekipy 
nie tylko na boisku, ale także w szatni?
- Zdecydowanie tak. Z częścią chłopaków z 
tej drużyny utrzymuję kontakt, od czasu do 
czasu się spotykamy i nawet teraz po wielu 
latach „Ecik” jest zawsze wspominany, wracają 
jego dowcipy. Ten jego charakter naprawdę 
wszystkich zarażał. Nie znam w środowisku 
piłkarskim nikogo kto by go nie lubił, kto 
miałby o nim złe zdanie. Ale Marian Janoszka 
miał też wsparcie w osobach innych starszych 
piłkarzy, jak Andrzej Wróblewski czy Józef 
Żymańczyk. Ta trójka naprawdę fantastycznie 
pomagała młodszym kolegom, dbała o to, by 
nikomu woda sodowa do głowy nie uderzyła.

- „Nie doczekał” Pan spadku Ruchu do 
drugiej ligi, odchodząc pół roku wcześniej.
- Rundę jesienną skończyliśmy jeszcze na takim 
miejscu, że utrzymanie było w pełni realne. 
Aż tu nagle zimą pozbyto się z klubu nie tylko 
mnie, ale też chyba siedmiu innych chłopaków. 
Jarosław Przewoźnik, Ireneusz Waluś, Piotr 
Nikodem, Marcin Wujek, Roman Cegiełka i 
jeszcze kilku innych chłopaków. Zdecydowana 
większość z nas była tu od lat, robiła kolejne 

awanse. Byliśmy z tą 
drużyną na dobre i złe,  
w każdym meczu 
o d d a w a l i ś m y 
serducho. Bardzo 
to bolało, że tak 
z dnia na dzień 
się nas pozbyto. 
I bolało także to, 
kto przychodził 
na nasze miejsce. 
Mieczysław Agafon, 
Radosław Jasiński 
 i jeszcze kilku  
w ogóle nie 
pasowali do 
radzionkowskiego 
klimatu. Może nie 
byli to źli piłkarze, 
ale uważam, 
że gdyby nie ta 
wymiana zawodników, 
Ruch Radzionków 
nie spadłby i może  
w pierwszej lidze 
zostałby na lata, jak 
zrobiła to Odra Wodzisław 
Śląski. Wymieniono piłkarzy, 
którzy żyli tym klubem na 
takich, którzy tylko chcieli zagrać 
i skasować. Gdy odchodziliśmy 
mieliśmy po dwadzieścia siedem, osiem 
lat, czyli najlepszy wiek piłkarski. A do tego 
byliśmy tańsi dla klubu w utrzymaniu. Teraz 
po latach, rozmawiając z chłopakami, wszyscy 
uważają, że wtedy zimą zrobiono wielki błąd, 
którego konsekwencje klub odczuwa do dzisiaj. 

- Wobec kontuzji szybko podjął Pan decyzję 
o przekwalifikowaniu się na trenera.
- W ostatnim meczu w Ruchu, chyba  
z Groclinem, znowu puściło mi kolano.  
I lekarz powiedział mi wtedy, że o zawodowym 
graniu w piłkę muszę już zapomnieć. Pograłem 
jeszcze trochę amatorsko w Grunwaldzie 
Ruda Śląska i ŁTS Łabędy. A jeszcze będąc 
w Radzionkowie trenowałem trampkarzy 
w Górniku Zabrze. W Łabędach byłem już 
grającym trenerem, następnie zostając już 
tylko trenerem zrobiłem z nimi awans do 
czwartej ligi. Potem zostałem w Górniku, 
gdzie łącznie jako trener trampkarzy, juniorów 
 i w końcu rezerwy spędziłem dwadzieścia lat. 

- Obok awansu z Łabędami 
wicemistrzostwo Polski juniorów z Górnikiem 
to największy Pana sukces jako trenera?
- Dokładnie tak. Górnik Zabrze zawsze 
był dla mnie najukochańszym klubem. 
I choć po tym sukcesie z juniorami były 
propozycje samodzielnego objęcia różnych 
drużyn, to ja jednak pozostawałem wierny. 
- Mniej więcej dwa lata temu bardzo 
niewiele brakowało by został Pan 
trenerem Ruchu Radzionków.
- Rzeczywiście tak było. Byłem już dogadany z 
klubem, był już chyba nawet podpis na umowie, 
ale przemyślałem sobie sprawę, i postanowiłem 
ostatecznie skoncentrować się na rozwijaniu 
własnej szkółki piłkarskiej w Rudzie Śląskiej. Za 
dużo wtedy w to zainwestowałem, za bardzo 
się to wtedy rozwinęło, i uznałem, że jednak 
nie dam rady połączyć jednego z drugim. 
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