
MAGAZYN
O LUBELSKIM
SPORCIE  № 8
GRUDZIEŃ 2022

W numerze: Goncalo Feio, Bartosz Zmarzlik, Tomasz Wójtowicz

ZNOWU
KOCHAM
SPORT
KINGA ACHRUK



2 3

REKLAMA AKTUALNOŚCI

W numerze:
 4. Urodziłam się na nowo
  Kinga Achruk o karierze i macierzyństwie
 6. Mistrz Polski... i mistrz świata
  Motor Lublin wygrał ligę i zatrudnił
  B. Zmarzlika
 8. Presję nakładam sobie sam
  Goncalo Feio, nowy trener piłkarzy Motoru
10. Hala nie tylko dla żużla
  Jest koncepcja nowego obiektu nad Bystrzycą
11. Tłumy na łyżwach
  Lodowisko Icemania bije rekordy frekwencji
12. Gorące emocje na zimnym lodzie
  Czy Lublin dołączy do hokejowej elity?
14. Święto karate na Globusie
  Zawodnicy z 28 krajów w Lublinie
15. Grad medali pływaków
  AZS UMCS Lublin znów w krajowej czołówce
16. Sportowe spełnienie marzeń
  Jak powstały Arena i Aqua Lublin

 18. Bohaterowie drugiego planu
  Wszystko o lubelskim wolontariacie 
  sportowym
20. Najlepszy
  Wspomnienie Tomasza Wójtowicza
22. Mistrzostwa w Katarze
  i przy Al. Zygmuntowskich
  Tomasz Jasina o piłkarzach i żużlowcach

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju

oraz realizacji osobistych zamierzeń

Zarząd i Pracownicy
MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

Hala im. Tomasza Wójtowicza
Najwybitniejszy polski siatkarz w historii Tomasz 
Wójtowicz został patronem Hali Globus w Lublinie. Na 
budynku odsłonięto napis upamiętniający sportowca. 
– Jestem zaszczycony, że mogę być patronem hali Globus, w której 
rozgrywane są przecież mecze nie tylko siatkówki, ale różnych dyscyplin. 
Mam nadzieję, że wyniki, jakie uzyskują tu nasze drużyny, będą jeszcze 
lepsze niż dotychczas – powiedział podczas uroczystości Tomasz 
Wójtowicz. – Chciałem podziękować Panu prezydentowi i wszystkim 
radnym za zaakceptowanie tego pomysłu.

– Doceniamy mistrzostwo Tomasza Wójtowicza. Nazwanie hali Jego 
imieniem jest dopełnieniem wszystkich podziękowań, które kierujemy 
pod jego adresem. Drugiego takiego jak Tomasz Wójtowicz nie mamy – 
podkreślił prezydent Lublina Krzysztof Żuk. – Fakt, że możemy 
upamiętnić Jego imieniem halę, która jest symbolem sportowych 
sukcesów naszego miasta, jest dla mnie wielką przyjemnością,
a jednocześnie wyrazem ogromnego szacunku wobec Jego osoby. (MB)

Więcej o Tomaszu Wójtowiczu na str. 20
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- Mama i tata grali w piłkę ręczną. Mama grała akurat w drużynie JKS 
Jarosław. Mieszkaliśmy tam. Na początku nie było grup młodzieżowych, 
chodziłam z mamą na treningi i biegałam za piłką po hali. Później 
powstała taka grupa. Mieszkając w Puławach trenowałam z chłopakami, 
bo żeńskiej drużyny tam nie było. Nasza rodzina jest bardzo związana z 
piłką ręczną. 

Rodzice zmuszali Panią trochę do gry? 
- Nie, nikt mnie nie zmuszał (śmiech). Sport i piłkę ręczną mam w genach. 
Ale atmosfera w rodzinie też jest ważna. Obserwowałam rodziców, jak 
grają i też chciałam być na boisku. Podziwiam ich za to, jak sobie poradzili 
z uprawianiem sportu i wychowaniem mnie. Jestem im za to bardzo 
wdzięczna.

Antoni też będzie piłkarzem ręcznym?
- Nie będę go do niczego zmuszać (śmiech). Bardzo bym chciała, żeby 
wyrósł na szczęśliwego człowieka.

Trzeba mieć jakieś specjalne cechy, żeby zostać sportowcem z 
najwyższej półki?
- Potrzeba dużo cierpliwości i pokory. Nie zawsze od razu widać pracę, 
którą się wkłada na treningach. Ale kiedyś zaprocentuje. Trzeba dużo 
wyrzeczeń. My też przecież jesteśmy ludźmi. Grając wiele zyskałam, ale 
też wiele mnie w życiu ominęło. 

- Pani kariera powoli się rozwijała, Montex był krajowym dominatorem, 
a Pani grała w  Gliwicach i Lubinie zamiast w Lublinie. Nie chciała Pani 
grać od razu w Montexie?
- Oczywiście, że chciałam. Z gimnazjum trafiłam do szkoły mistrzostwa 
sportowego do Gliwic. W Montexie były takie gwiazdy, że nie miałam 
pewności, czy wejdę na boisku. Zresztą nigdzie nie można być pewnym. A 
potrzebowałam grać. Wybrałam drogę okrężną. Bolało, bo chciałam 
występować w Lublinie, ale nie żałuje. Potrzebowałam czasu.

W końcu trafiła Pani za granicę do znakomitej drużyny z Czarnogóry i 
wygrała Ligę Mistrzyń.
- To było świetne doświadczenie. Mam znakomite wspomnienia. Puchar 
Ligi Mistrzów to dla sportowca jedno z najważniejszych osiągnięć. W 
barwach Budocnos� Podgorica grałam nawet przeciwko Montexowi.

I jak się grało?
- Ciężko tak grać przeciwko swoim (śmiech). Kolegujemy się z 
dziewczynami, ale wchodząc na boisko przyjaźń zostawia się w szatni i 
wykonuje swoją robotę.

Co Pani pomyślała, kiedy w końcu odezwał się MKS?

- Bardzo się ucieszyłam, bo nawet planowaliśmy z mężem powrót do 
Polski. Nie wiedzieliśmy tylko gdzie. Byłam w kontakcie z Zagłębiem 
lublin. Ale bez wahania wybraliśmy Lublin ze względu na tradycje. 
Lubelska drużyna zawsze miała charakter. Tu nigdy się nie odpuszczało. 
Tu wygrywała drużyna. Bardzo mi się to podoba. Do dziś tak jest. No i i 
chciałam wrócić do rodzinnych stron. Kocham Lublin. Cały Lublin. 
Chciałabym tu zostać. Mąż też zakochał się w Lublinie.

Jakie cele ma drużyna w tym sezonie?

- Takie, jak zawsze. Niestety odpadłyśmy z pucharów, ale przed nami 
złoty medal Mistrzostw Polski i Puchar Polski. Wszystko jest do 
osiągnięcia. Jesteśmy głodne sukcesu, bo nam wygrana w zeszłym roku 
trochę uciekła. Od kilku lat Lublin nie ma mistrza i chciałybyśmy, żeby 
wrócił. Będzie dobrze.

- Dzieląc się publicznie swoimi odczuciami na boisku, poruszyła Pani 
trudny i ważny problem psychiki sportowców. 

- Zwykle jesteśmy postrzegani jako herosi, bez słabości. A przecież 
jesteśmy ludźmi i mamy swoje problemy. Ale trudno jest się do nich 
przyznać. Okazało się że z te same problemy co ja miały koleżanki z 
boiska – Ewa Urtnowska, Gosia Stasiak, Marta Mazurkiewicz i Agnieszka 
Białek. I wiedziałyśmy, że nie jesteśmy same. Najpierw założyłyśmy 
stronę na Facebook`u. Wtedy wylała się lawina wiadomości od kolegów 
sportowców. Teraz mamy fundację „Graj z głową”. Chcemy uświadamiać 
o kryzysach w sporcie. Żeby sportowcy wiedzieli, że warto sobie pomóc. 
Ostatnio udało się zorganizować konferencję na ten temat z udziałem 
wielu specjalistów.

Kiedy skończy Pani karierę, będzie pomagać sportowcom z problemami 
psychicznymi?

- Nie mam takich uprawnień, bo nie jestem psychologiem, ale chętnie 
rozmawiam i dzielę się swoim doświadczeniem. Na pewno chciałabym 
zostać w piłce ręcznej.

Wydaje mi się, że przyznając się do swoich problemów uświadomiła 
Pani wszystkim, że w drużynowych sportach dba się o motorykę, 
kondycję, rehabilitację i technikę, a często zapomina o profesjonalnej 
opiece psychologicznej. 

- To niezmiernie ważne i istotne zagadnienie. Jestem przekonana, że 
gdyby sportowcy otrzymywali większe wsparcie psychologiczne, to 
mielibyśmy jeszcze więcej sukcesów sportowych. 

Rozmawiał Czesław Pogonowski

Urodziłam się na nowo
fot. AZS UMCS Lublin
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Kinga Achruk
- Kraśniczanka. Wychowanka JKS Jarosław, grała m.in. w UKS 
 Dwójka Lublin, SMS Gliwice, Zagłębiu Lublin i Budocnos� 
 Podgorica (Czarnogóra). Obecnie w MKS Lublin.
- Trzy razy zdobyła Mistrzostwo Polski, cztery razy  Puchar 
 Polski.
- Zwycięstwo w Lidze Mistrzyń z czarnogórską Budocnos� 
 Podgorica.
- W kadrze Polski szczypiorniaka od 2006 roku. W 2007, 2013 
 oraz 2015 roku wystąpiła na mistrzostwach świata, zajmując
 z drużyną odpowiednio 11. i dwukrotnie 4. miejsce.

Długo milczałam, ale zmagałam się z kryzysem 
psychicznym w sporcie. To był dla mnie bardzo 
ciężki okres i w życiu, i w karierze zawodowej – 
mówi w szczerej rozmowie Kinga Achruk, jedna z 
na j lepszych polsk ich  p i łkarek ręcznych, 
rozgrywająca MKS Lublin i reprezentacji Polski.

Kim być łatwiej: mamą dwuletniego syna czy liderką na boisku?
- Trochę Pan przesadził z tą liderką. Piłka ręczna jest sportem 
drużynowym i o wyniku decyduje cała drużyna. Nie jest łatwo być 
sportowcem i nie jest łatwo być mamą. A łączenie tych dwóch funkcji to 
jest prawdziwe kombo (śmiech). Po urodzeniu dziecka moje życie 
odwróciło się o 180 stopni. Dziś mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą 
zawodniczką i spełnioną mamą.

Powiedziała Pani kiedyś, że urodzenie dziecka uratowało Pani karierę 
zawodniczą…
- To prawda. Długo milczałam, ale zmagałam się z kryzysem psychicznym 
w sporcie. To był dla mnie bardzo ciężki okres i w życiu, i w karierze 
zawodowej. Zastanawiałam się nawet, czy się nie poddać. 

...i dodała Pani dalej, że był taki moment, że uprawianie sportu sprawiało 
Pani ból. Poważnie? 

- Tak. Gram w piłkę ręczną od 7-8 roku życia. Większą część życia. To było 

i jest moje wielkie, spełnione marzenie. Nie chodzę do pracy, tylko idę 
robić to, co kocham. Coś, co mi sprawia olbrzymią przyjemność. Idąc na 
trening czy na mecz, spełniam się, bo to moja pasja. I to jest piękne.

Skoro jest piękne, to powinno być przyjemne.

- No właśnie. Nagle wszystko, co uwielbiałam, przestało mnie cieszyć, 
sprawiać przyjemność. Szłam do pracy jak wyrobnik. Moje ciało było 
zmęczone, moja głowa była zmęczona. Organizm dawał mi sygnały, że 
bariera została przekroczona.

Jak ma na imię syn?

- Antoni. Dzięki przerwie związanej z ciążą i porodem ja też urodziłam się 
na nowo.

Godzi Pani życie rodzinne z karierą.

- Pomaga mi mąż. Najgorsze są wyjazdy. Ostatnio trzy tygodnie 
spędziłam na zgrupowaniu w związku z Mistrzostwami Europy i ciężko 
było bez syna. Dla mnie to była długa rozłąka. Ale znów uwielbiam to, co 
robię. Po urodzeniu Antosia dwa miesiące czekałem na zgodę lekarza na 
wznowienie treningów. Pewnego pięknego dnia ją dostałam. O godz. 15. 
Dwie godziny później byłam w lesie i trenowałam. Poczułam głód do piłki 
ręcznej i znowu kocham to, co robię. Po 6 miesiącach zagrałam pierwszy 
mecz.

Zanim doszło do kryzysu, Pani kariera układała się świetnie. 
Wytłumaczy Pani, jak to się stało, że urodziła się Pani w Kraśniku, a 
zaczynała przygodę z piłką ręczną w Jarosławiu?
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Mistrz Polski…

Jak powiedział, tak zrobił. W poprzednim numerze 
„Areny” Jarosław Hampel zapowiedział, że Motor 
Lublin wygra żużlową PGE Ekstraligę i tak się stało. 
Motor Lublin po raz pierwszy w historii został 
drużynowym mistrzem Polski!
W finałach PGE Ekstraligi lubelska drużyna mierzyła się ze Stalą Gorzów 
Wielkopolski. Czego można było się spodziewać po finałowym 
dwumeczu? – Na pewno ciekawej, zaciętej walki. To jest pewne – 
zapowiadał we wrześniowej „Arenie” Jarosław Hampel, jeden z liderów 
Motoru. – Przez cały sezon walczyliśmy o to, żeby wystąpić w finale i 
chyba nie ma zaskoczenia, że mówimy głośno, że w tym jedziemy po złoty 
medal. Chyba każdy sportowiec tego chce.

Pierwszy mecz finałowy w Gorzowie gospodarze wygrali 51:39 i 
przystępowali z 12-punktową zaliczką przed rewanżem. Jeszcze nie 
zdarzyło się, aby jakakolwiek drużyna w historii odrobiła taką stratę. 
Rewanż w Lublinie zapowiadał się więc niezwykle emocjonująco. I tak 
rzeczywiście było. Fantastyczne pojedynki, niesamowite zwroty akcji i 
kapitalna jazda gwiazd obu drużyn.

Ostatecznie żużlowcy Motoru dokonali czegoś, co wydawało się 
niemożliwe. Stali nie pomógł nawet jej lider, niesamowity tego dnia 
Bartosz Zmarzlik. Motor Lublin już po 14. biegu odrobił stratę z 
pierwszego spotkania i pierwszy raz w historii sięgnął po złoty medal 
drużynowych mistrzostw Polski! Gospodarze wygrali 53:37, a cały 
dwumecz 92:88.

Wspomniany wcześniej Jarosław Hampel zdobył ósmy złoty medal w 
drużynowych mistrzostwach Polski. 40-letni zawodnik zdobywał tytuł w 
każdym z pięciu klubów, w których startował. Nikt inny nie może się 
poszczycić tak szczególnym osiągnięciem. (MB)

Motor Lublin vs. MojeBermudy Stal Gorzów -  53:37

Motor: Dominik Kubera 15, Jarosław Hampel 12, Maksym Drabik 10, 
Mikkel Michelsen 7, Wiktor Lampart 6, Mateusz Cierniak 3. Trener: 
Maciej Kuciapa.

Stal: Bartosz Zmarzlik 19, Mar�n Vaculik 10, Oskar Paluch 3, Szymon 
Woźniak 2, Patrick Hansen 2, Mateusz Bartkowiak 1. Trener: Stanisław 
Chomski.

    Maciej Kuciapa, trener Motoru: – Cały czas jeszcze jest to gdzieś 
w myślach i cały czas to sobie wspominam. Myślę o tym, bo jest to 
dla mnie jak i dla zespołu megasukces. Jestem szczęśliwy, że 
mogłem być częścią tego zespołu. To było coś wspaniałego móc 
wygrać u siebie na torze przy pełnym stadionie naszych fanów.
   Dominik Kubera, żużlowiec Motoru: – Myślę, że bardzo dużo 
rzeczy musiało się złożyć: od przygotowania fizycznego, 
przygotowania sprzętu po ogromne wsparcie kibiców, sponsorów, 
działaczy. Myślę, że małymi krokami to wszystko procentuje i z roku 
na rok jest coraz lepiej.

i mistrz świata
Tuż po wygraniu ligi Motor zafundował kibicom 
kolejną niespodziankę i „odpalił” prawdziwą, 
transferową bombę. Do lubelskiej drużyny 
dołączył trzykrotny mistrz świata i najlepszy polski 
żużlowiec w historii Bartosz Zmarzlik.
– To trzęsienie ziemi – stwierdził w Sport.pl komentator żużla Michał 
Korościel. – To największy transfer w polskim żużlu od czasów zamiany 
przez Tomasza Golloba Bydgoszczy na Tarnów. Zresztą tamtemu 
transferowi towarzyszyły podobne okoliczności: Tarnów chwilę 
wcześniej wszedł do Ekstraligi, w stosunku do Bydgoszczy był małym 
klubem. Lublin też niedawno był małym klubem, ale przez te kilka lat urósł 
tak, że jest w stanie zatrudnić najlepszego żużlowca na świecie.  

Motor zdążył już przyzwyczaić lubelskich kibiców, że ważnym 
wydarzeniom w klubie towarzyszy specjalna oprawa. Nie inaczej było z 
ogłoszeniem transferu mistrza świata, które odbyło się 2 listopada… w 
terminalu Portu Lotniczego Lublin. Zmarzlik przyleciał specjalną 
awionetką, razem z dwoma innymi nowymi nabytkami Motoru: 
Fredrikiem Lindgrenem i Jackiem Holderem. W hali przylotów powitał ich 
tłum kibiców.

Największą owację otrzymał oczywiście Zmarzlik. Zwłaszcza po tym,
jak powiedział zebranym fanom żużla, dlaczego zdecydował się
na transfer do Lublina. 

– Jest to bardzo zauważalne przez zawodników w całej Polsce, że Motor 
kieruje się bardzo profesjonalnym podejściem klubu do rozgrywek i 
zawodników. Do tego świetni kibice. To wszystko „robi” całokształt. Liczę 
na wasze wsparcie. Zawsze gdzie jeżdżę, daje z siebie 100 procent — 
powiedział trzykrotny mistrz świata.

Spekulacje na temat transferu Zmarzlika do Motoru pojawiały się, od 
kilku lat. Kibice traktowali je jednak bardziej jak marzenia, patrząc na 
realia – niezwykle trudne do zrealizowania. Okazuje się, że o najlepszym 
polskim żużlowcu jeżdżącym w Lublinie myśleli nie tylko oni.

– Spełniam kolejne swoje marzenie – powiedział w magazynie żużlowym 

stacji CANAL+ SPORT 5 Jakub Kępa, prezes Motoru Lublin. – Mam 
nadzieję, że w kolejnym sezonie wjedziemy do finału. Taki jest plan. 
Myślę, że Motor będzie jeszcze mocniejszy. Nad transferem Bartosza 
Zmarzlika pracowałem kilka lat i w końcu udało się. Z Bartkiem mamy 
bardzo dobre relacje, a następny sezon pokaże czy to będzie dobry 
transfer.

Zmarzlik to ikona żużla, najbardziej utytułowany polski zawodnik w 
historii, w tym roku po raz trzeci został indywidualnym mistrzem świata. 
Po 11 latach występów w Gorzowie Wielkopolskim żegna się z 
miejscową Stalą. Jej wychowanek, kapitan, zdobywca ośmiu medali 
Drużynowych Mistrzostw Polski, od wiosny 2023 r. będzie jeździł w 
barwach Motoru Lublin. (MB)

Bartosz Zmarzlik na Facebook`u:
  Dzień dobry, Speedway Motor Lublin. Nazywam się Bartek 
Zmarzlik i będę dla Was startował w sezonie 2023! Dzięki za gorące 
powitanie. Czas zacząć nowy rozdział w sportowej karierze.”

fot. Motor Lublin

fot. Motor Lublin

„

„

„
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- Projekt. Nie raz już to mówiłem, a będąc tutaj uświadamiam sobie to 
jeszcze bardziej: miejsce Motoru jako klubu, jako społeczności, kibiców, 
absolutnie nie jest w II lidze. Po drugie za tym klubem stoi właściciel 
(Zbigniew Jakubas – red.), który przedstawił mi swoje ambicje, który daje 
możliwości stworzenia dobrych warunków do treningu, wsparcie, różne 
rzeczy do rozwoju klubu i drużyny. Po trzecie kluczowa była rola prezesa 
Pawła Tomczyka, którego dobrze znam, z którego sposobem myślenia się 
identyfikuję.

Zanim podpisał Pan kontrakt z Motorem, rozmawiał Pan ze Zbigniewem 
Jakubasem wiele godzin.
- Tak było.

O czym?
- O wszystkim. Od spraw takich jak kadra, drużyna, przez plany na 
ośrodek treningowy, potrzeby rozwoju struktur klubu, po cele, oceny 
tego, co według Pana Jakubasa poszło nie tak w poprzednich projektach. 
Uważam, że nie należy powielać tych samych błędów i człowiek uczy się 
na doświadczeniach, więc czemu nie mielibyśmy skorzystać z 
doświadczeń, które nabył właściciel klubu. Rozmawialiśmy we trójkę, z 
właścicielem i prezesem Tomczykiem. To były bardzo obszerne rozmowy, 
od dużych zasad, które mają nas charakteryzować, przez przedstawienie 
pomysłu na naszą pracę, aż po posiłki, regenerację, standard wyjazdów 
itd.

Właściciel mówił dziennikarzom, że ustaliliście też szerszy plan 
działania, na kilka lat, na większy projekt, który się właśnie zaczyna. 
- Przez dwa miesiące, które tu jesteśmy, sporo zostało zrobione. Zarówno 
w sferach sportowych, w wynikach drużyny, w sposobie gry, ale również 
w klubie, czyli zmiany, które wprowadza prezes Tomczyk. Przede 
wszystkim ważna była zmiana sposobu myślenia: nie ma rzeczy 
niemożliwych, wszystko da się zrobić. Sporo zmieniło się wewnątrz 
klubu, ale też w sposobie, w jaki Motor jest postrzegany na zewnątrz. 
Zrobiła się dużo bardziej pozytywna aura wokół klubu, co jest dla mnie 
bardzo istotne. Oczywiście, żeby robić duże rzeczy, musi być plan na 
dłuższą metę. Robimy małe kroczki, zarówno sportowe, jak i inne. Wiemy, 
ile mamy przed sobą i ile trudów musimy pokonać, żeby osiągnąć 
marzenia, po które tu przyszliśmy.

Wspomniał pan o atmosferze wokół klubu. Panu też udało się „kupić” 
kibiców. Ciężko znaleźć negatywne komentarze na Pana temat.
-  „Kupić” – nie lubię tego słowa, bo się źle kojarzy.  Ciężko pracuję, nigdy 
nie mam nic do ukrycia, nie mam tajemnic. Wiem, jaki mam wpływ na 
ludzi, którzy pracują ze mną na co dzień. Wiem, jakich mamy piłkarzy, jaką 
tworzą drużynę. To są rzeczy spójne, oparte o pracę, o charakter, o 
intensywność, o tożsamość z klubem i z wartościami, które chcemy 

przekazywać. I wiem, że to są wartości, z którymi kibice się identyfikują. 
Zależało i zależy mi bardzo na tym, żeby pokierować swoją karierą tak, by 
reprezentować kluby z dużym zapleczem kibicowskim. Co dla innych jest 
przeszkodą, presją, dla mnie przeciwnie – uważam, że piłka nożna jest dla 
kibiców, dla emocji, a ja chcę pracować w klubach, w których jest pasja. 
Presję generalnie nakładam na siebie sam, bo mam swoje cele, jestem 
ambitnym człowiekiem i nie chcę stać w miejscu. To, co dostaliśmy od 
kibiców, odkąd jestem trenerem, to same dobre rzeczy.

Na początku powiedział Pan, że Pana Motor może nie zawsze będzie 
wygrywał, ale na pewno z Motorem będzie ciężko wygrać.

- To są wartości, o których mówiłem. Ta szeroko pojęta walka jest oparta o 
wprowadzone zasady taktyczne. Piłkarze je wykonują i się z nimi 
identyfikują. Wiedzą, że to są rzeczy nie do negocjacji, które muszą robić, 
jak chcesz grać w Motorze.

Do takiego podejścia musiał Pan przekonać piłkarzy, którzy byli rozbici 
po nieudanym początku sezonu. Na ile ważny był ten „mental” w 
budowaniu drużyny, którą kibice obserwują teraz?

- Bardzo ważny. Generalnie uważam, że głowa jest najważniejsza. 
Natomiast znowu: przywództwo, filozofia, mentalność zwycięzców 
buduje się na czynach, na codziennym przekazywaniu i przede wszystkim 
robieniu konkretnych rzeczy. Nasza tożsamość, sposób myślenia, 
pewność siebie wynika z tego, że jesteśmy świadomi, jak ciężko 
pracujemy, jak dużo poświęcamy, jakie wartości i zasady nami kierują.

Mamy przerwę między rundami, tymczasem oprócz treningów drużyny, 
przez cały czas prowadzi Pan zajęcia indywidualne z poszczególnymi 
piłkarzami.

- Jestem zdania, że jedną z najważniejszych ról trenera jest rozwijanie 
każdego piłkarza indywidualnie i bycie zawsze gotowym na ich potrzeby, 
żeby ich wspierać. Nie ukrywam, że dużo wymagam od piłkarzy czy 
członków sztabu, ale robię wszystko, żeby dać im warunki i odpowiednie 
narzędzia. Runda zakończyła się kilka tygodni temu, ale wszyscy mają 
zaplanowane i rozpisane treningi indywidualne. Jeżeli ktoś jest 
kontuzjowany, musi być pod opieką. Jeżeli chce przyjść do klubu i 
skorzystać z narządzi do regeneracji, wszystko musi być gotowe. Jeżeli 
ktoś jest chętny do technicznego treningu indywidualnego, ja i mój sztab 
musimy mu to zapewnić. Wierzę mocno w rozwój zawodników i rozwój 
zespołu oparty o podnoszenie umiejętności indywidualnych. Naszą rolą 
jest im to zapewnić najlepiej jak potrafimy. Po to, żeby nasza praca była 
kojarzona z tym, że wygramy, że osiągniemy sukcesy sportowe, ale też, że 
piłkarze zyskują przychodząc do Motoru.

Powiedział Pan, że dużo wymaga od piłkarzy i członków sztabu, ale od 
siebie chyba też. Nie jest tajemnicą, że przychodzi Pan na Arenę o godz. 
7 rano, a wychodzi późnym wieczorem.

- To jest praca. Sukces na pewno nie przyjdzie sam. Musi być oparty o 
ciężką pracę i o jej powtarzalność. Wierzę w systematyczność. I staram 
się zainspirować ludzi wokół mnie, żeby niezależnie od ostatniego meczu, 
od tego, czy idzie nam dobrze, czy źle, zawsze postępować tak samo. 
Nasz poziom zaangażowania, skupienia, nasze działania – żeby zawsze 
były takie same. Wiem, że za tą systematyczną pracę prędzej czy później 
przyjdzie nagroda. Poza tym mam odpowiedzialność wobec właściciela i 
prezesa, którzy mi zaufali, wobec kibiców Motoru, wobec swojego 
sztabu, piłkarzy, ale także wobec siebie. Wiem, dokąd dążę, kim chcę być. 
Osiągnięcie sukcesu kosztuje. Dlatego wierzę w swoją pracę i w ludzi, z 
którymi razem dotrzemy do momentu, w którym będziemy zbierać 
nagrody.

Rozmawiał: Miłosz Bednarczyk

Presję nakładam sobie sam
fot. AZS UMCS Lublin
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Goncalo Feio
- urodzony 17.01.1990 r.;
- jako junior trenował w młodzieżowych drużynach Belenenses
 i Benfiki Lizbona;
- po rozpoczęciu studiów został w klubie z Lizbony jako trener 
 grup dziecięcych i młodzieżowych (trenował m.in. obecnego 
 piłkarza PSG Renato Sanches`a);
- był na stażach w AS Roma i Arsenalu Londyn;
- do Polski trafił w 2010 r. dzięki programowi Erasmus;
- przez 5 lat pracował w Akademii Legii Warszawa, następnie 
 jako analityk czy asystent głównego trenera m.in. w Legii 
 Warszawa, Wiśle Kraków i Rakowie Częstochowa;
- od 19.09.2022 r. – trener Motoru Lublin.

Pracujemy po to, by osiągnąć sukces. Można to 
robić tylko mecz po meczu, trening po treningu. 
Cele i marzenia są w dalszych sferach, a dużo 
ważniejsze są czyny – mówi Goncalo Feio, 
portugalski trener piłkarzy Motoru, który w 
zaledwie kilka tygodni odmienił lubelską drużynę.

Ucieszył się Pan, że Motor zagra w ćwierćfinale Pucharu Polski z 
Rakowem Częstochowa?
- Przeciwnika się nie wybiera. Nie ucieszyłem się, ale też się nie 
zasmuciłem. Będziemy podchodzić do tego meczu tak, jak do każdego 
innego. Chcemy go wygrać i będziemy się do tego przygotowywać. 
Generalnie cieszą mnie zwycięstwa Motoru i to jest najważniejsze.

Pytam o Raków, bo zanim trafił Pan do Lublina, wiele lat spędził Pan 
właśnie w Częstochowie, jako asystent trenera Marka Papszuna. Zna 
Pan tę drużynę doskonale.
- Oczywiście, że tak. Myślę, że byłem ważną częścią budowania tego 
zespołu i rozwijania go. Siłą rzeczy znam tę drużynę, znam jej model gry, 
taktykę, charakterystyki indywidualne zawodników, sposób ich pracy, 
treningów. Można powiedzieć, że dla mnie to zespół bez tajemnic.

Drużyna II-ligowa jest w stanie pokonać Raków?
- To jest sport. Oczywiście, że stoi przed nami ogromne wyzwanie. Raków 
jest absolutnym faworytem i będzie mistrzem Polski. Natomiast ja wierzę 

w mój zespół, wierzę w naszą pracę, w dobre przygotowanie do meczu, 
chociaż wiem, że przeciwnik też będzie dobrze przygotowany. To jest 
jeden występ i wszystko może się zdarzyć. Cieszę się, że zagramy na 
Arenie, przed naszymi kibicami, z dużym wsparciem społeczności. Zdaję 
sobie sprawę, jakie to wyzwanie, jednak wierzę głęboko, że jesteśmy 
pokonać Raków.

Przeciwnicy Motoru w poprzednich rundach – Zagłębie Lublin czy Wisła 
Kraków – również byli faworytami.

- To nie jest dla nas złe położenie – grać z faworytem, który musi wygrać. 
Ja jestem dobrej myśli. I przede wszystkim wierzę, że po raz kolejny 
możemy mieć wyjątkowe popołudnie czy wieczór w Lublinie. Takie, o 
jakim to miasto marzy. I o to w tym chodzi.

Powiedział Pan, że Raków będzie mistrzem Polski. A Motor jak zakończy 
ten sezon?

- Chciałbym, żebyśmy świętowali awans do I ligi. Natomiast skala 
wyzwania jest duża. Kiedy obejmowałem drużynę, miała duże zaległości 
do miejsca dającego awans. Ale pracujemy po to, by osiągnąć sukces. 
Można to robić tylko mecz po meczu, trening po treningu. Cele i marzenia 
są w dalszych sferach, a dużo ważniejsze są czyny.

Czyli celem dla Pana jest każdy trening i każdy mecz?

- To jest jedyna droga: skupić się na działaniach. Wszystko pozostałe 
może nas napędzać, żeby do tego dążyć. Najważniejsze jest jednak to, co 
robimy na co dzień.

Odchodząc z Rakowa miał Pan propozycje trenowania klubów z 
Ekstraklasy czy I ligi. Wybrał Pan Motor. Co przeważyło?
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J e d e n  z  n a j n o w o c z e ś n i e j s z y c h  t o r ó w 
kar�ngowych w Polsce! Lublin to MOTORSPORT!
CARTMAX – kryty tor kar�ngowy z długimi tradycjami. Obiekt powstał 
jako jeden z pierwszych tego typu torów w kraju i od samego początku 
cieszy się ogromną popularnością. Tor jest wciąż udoskonalany – 
wszystko po to, aby sprostać wymaganiom współczesnego Klienta i 
nadążyć za rozwojem technologii kar�ngowej.

Fachowa obsługa wita nas już od pierwszego przekroczenia bram toru 
CARTMAX. W trakcie dalszej zabawy przekonamy się, że firmowa 
drużyna składa się z profesjonalistów, pasjonatów sportów wyścigowych 
i znawców tematyki rajdowej i kar�ngowej. Tor CARTMAX to miejsce, w 
którym zdecydowanie rozwiniemy swoje umiejętności pod okiem 
profesjonalistów.

Obecnie tor przystosowany jest do najwyższych standardów i zapewnia 
bezpieczną i komfortową rozrywkę dla małych i dużych amatorów 
wysokich prędkości. Na miejscu znajdziemy nowoczesne gokarty SODI 
SR5 (10 szt.), SODI LR5 (10 szt.) oraz tandem.

Pokonując kolejne okrążenia na pokładzie jednej z tych bes�i, poczujesz 
się jak na prawdziwym torze wyścigowym. Uczucie to potęguje pit-stop z 
sygnalizacją oraz profesjonalny system pomiaru czasu z ekranami, który 
pomaga w śledzeniu poczynań wszystkich uczestników. 

CARTMAX to bezpieczna zabawa dla całej rodziny. Zapraszamy!

Lodowisko Icemania
Znajduje się w nowoczesnej Hali Lodowej obok kompleksu Aqua 
Lublin. Tafla lodu ma wymiary 30x60 metrów, co pozwala na 
rozgrywanie na niej m.in. meczów hokejowych. Grubość lodu 
wynosi od 5 do 7 centymetrów. Jednorazowo z lodowiska może 
korzystać 300 łyżwiarzy.
Obok tafli lodowej działa wypożyczalnia sprzętu. Są w niej 
zarówno łyżwy do hokeja, jak i do jazdy figurowej, w rozmiarach 
od 25 do 50. Są również kaski i chodziki do nauki jazdy: pingwiny, 
samochody, niedźwiedzie, przydatne najmłodszym do nauki 
jazdy na łyżwach. Na lodowisko można przyjść także z własnym 
sprzętem.
Na Icemanii poza komercyjną jazdą odbywają się treningi klubów 
łyżwiarskich, treningi i mecze hokeja, zawody w łyżwiarstwie 
figurowym oraz imprezy muzyczne. Kluby prowadzą również 
zajęcia z nauki jazdy na łyżwach i treningi hokejowe.

CARTMAX – poczuj adrenalinę!

Do połowy grudnia mieszkańcy Lublina mogli 
opiniować projekt nowego wielofunkcyjnego 
obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją 
stadionu żużlowego, który ma stanąć w dolinie 
rzeki Bystrzycy.  
Całoroczna hala z dwupoziomową widownią na 18,5 tysiąca widzów 
spełni wymogi wielu krajowych oraz międzynarodowych federacji. Ma 
być miejscem organizacji imprez motosportu takich, jak: żużel, freestyle 
MotoCross czy mini żużel. Umożliwi rozgrywanie zimą halowych 
mistrzostw takich dyscyplin, jak: lekkoatletka, piłka ręczna, czy 
koszykówka. 

– Lublin zyska szansę regularnego goszczenia żużlowego Grand Prix, 
siatkarskiej Ligi Narodów, czy turniejów o mistrzostwa kontynentu. 
Nowa hala będzie atrakcyjnym miejscem także dla wydarzeń 
kulturalnych, pokazów i fes�wali – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent 
Miasta Lublin.

W obiekcie zaprojektowano tor żużlowy o długości 343 metrów, a jego 
wyposażenie ma  posiadać homologację federacji narodowej i 
międzynarodowej. Wnętrze toru ma być dedykowane pozostałym 
wydarzeniom sportowym oraz kulturalnym. Zbudowany zostanie 
czterokondygnacyjny parking. W ramach inwestycji, jako komponent 
rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy, powstanie również przestrzeń 
parkowo-rekreacyjna dla mieszkańców, wraz z przystanią kajakową i 
nowymi kładkami nad rzeką. (CP)

Hala nie tylko dla żużla

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Tłumy na łyżwach
Prawie 90 tysięcy osób odwiedziło poprzedniej zimy lubelskie lodowisko 
Icemania. Patrząc na ogromne zainteresowanie jazdą na lodzie, w tym 
roku frekwencja może być jeszcze wyższa.

Kryte lodowisko Icemania przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie od lat 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. W ubiegłym 
sezonie, od połowy października 2021 r. do połowy marca 2022 r., 
odwiedziło je blisko 90 tysięcy osób. Najpopularniejsze były oczywiście 
wszystkie weekendy, ferie, a także przerwa świąteczno-noworoczna, 
kiedy każdego dnia z lodowiska korzystało ponad tysiąc osób.

Dużym powodzeniem cieszy się także wypożyczalnia sprzętu. W 
poprzednim sezonie łyżwy wypożyczano w niej blisko 55 tysięcy razy, 
kaski – ponad 2 tys. razy, a pingwiny czy misie, pomagające najmłodszym 
utrzymać się na lodzie – po ponad tysiąc razy.

Tegoroczny sezon na krytym lodowisku przy Al. Zygmuntowskich w 
Lublinie rozpoczął się w połowie października. W związku z ogromnym 
zainteresowaniem lubelskim lodowiskiem od tego sezonu zmienił się 
harmonogram jego działania. W dni powszednie wydłużony został czas 
dla grup i klientów indywidualnych, bo lodowisko jest czynne już od 
godziny 10.00.

Sesje popołudniowo-wieczorne we wszystkie dni tygodnia (łącznie z 
weekendami) zostały wydłużone do maksimum. W tym czasie 
zrezygnowano także z przerw na konserwację lodu o stałych godzinach, 
co wydłużało przerwy między poszczególnymi ślizgami i piętrzyło kolejki 
przed kasami. Teraz rolba wyjeżdża na lód wtedy, kiedy jest to konieczne. 
A łyżwiarze mogą w tym czasie poczekać obok tafli (ten czas oczywiście 
jest odliczany od minut opłaconych w ramach biletu), by po skończeniu 
pracy rolby jak najszybciej wrócić na lód.

Dodatkowo w grudniu i styczniu udostępniono zorganizowanym grupom 
(np. ze szkół) korzystanie z lodowiska także w poniedziałki, które 
zwyczajowo są zarezerwowane tylko dla klubów. (MB)

fot. UM Lublin

fot. UM Lublin



letnim dzięki porozumieniu z MOSiR Lublin korzystaliśmy także z hali 
lodowiska, gdzie w lecie mogliśmy trenować  tzw. ,,hokej na sucho”. 
Liczymy na dalszą współpracę. Dodam także, że jeżeli tylko jest 
możliwość trenowania na innych lodowiskach, to w miesiącach marzec-
kwiecień oraz sierpień-wrzesień jeździmy na weekendy do Dębicy i 
Sanoka. Dodatkowo od kilku lat w sierpniu wyjeżdżamy na letnie obozy 
treningowe, korzystając z całorocznych lodowisk.

Jak wyglądają rozgrywki ligowe w sezonie?

K.K.: - W kategorii żak młodszy mecze odbywają się cyklicznie, co dwa 
tygodnie. W całym sezonie są aż 24 spotkania, więc dosyć dużo jak na tę 
grupę wiekową. Drużyna mini hokeja uczestniczy w 10-12 turniejach 
rozgrywanych na lodowiskach w różnych miastach w Polsce. Sami 
również organizujemy zawody  w Lublinie. 

Czy każdy może trenować hokej? Kogo szukacie rekrutując nowych 
zawodników do klubu?

K.K.: - Dzieci w różnym tempie przyswajają podstawy jazdy na łyżwach. 
Trzeba pamiętać, że nie wszyscy też chcą zostać hokeistami - część chce 
się tylko nauczyć jeździć. Mamy bardzo dobrych trenerów, więc 
większość już po pierwszych kilku zajęciach samodzielnie ,,stoi na 
nogach”. Nauka podstawowych technik, aby samodzielnie i swobodnie 
poruszać się na łyżwach, to ok. 2-3  miesiące treningów. Po jednym 
sezonie większość naszych podopiecznych robi bardzo duże postępy w 
jeździe i grze w hokeja na lodzie.

P.O.: - Jest to też, tak naprawdę, kwes�a regularności. Zajęcia dla dzieci z 
nauki jazdy odbywają się w naszym klubie w weekendy w godzinach 
porannych oraz w poniedziałki w godzinach wieczornych. Oczywiście 
zapraszamy na nasze treningi – dołączyć można w każdej chwili. 
Informacje o nas są dostępne na naszym fanpagu Małe LHT, stronie 
www.lhtlublin.pl oraz na plakatach znajdujących się na lodowisku 
Icemania.

Rozmawiał: Marcin Greszata
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HOKEJ HOKEJ

fot. Piotr Piątek / Elbrus Studio

Czy Lublin dołączy do hokejowej elity z Krakowa, 
Sanoka i Nowego Targu?  Dyscyplinę trenuje 
obecnie regularnie w naszym mieście ponad 100 
dzieci i 30 dorosłych. A kolejnych zawodników 
ciągle przybywa.

Hokej wydaje się z pozoru mało popularnym sportem na Lubelszczyźnie. 
Jak jest naprawdę?

Piotr Okoń, prezes LHT Lublin: - Hokej faktycznie jest niszowym sportem 
na Lubelszczyźnie, a klub LHT Lublin jest jedynym klubem hokejowym w 
regionie. Mimo to trenuje u nas 6 grup wiekowych: najmłodsza, w której 
uczymy jazdy na łyżwach, mini hokej, żak młodszy, żak starszy, młodzik i 
senior.

Jak wygląda nauka?

Krzysztof Krauze, wiceprezes LHT Lublin, trener grup młodzieżowych: - 
Pracę z dziećmi zaczynamy od podstaw, czyli nauki jazdy na łyżwach. 
Prawdziwą przygodę ze sportem  – w pełnym sprzęcie i z kijem - 
najmłodsi zaczynają w grupie mini hokeja. Jest to świetna zabawa nie 
tylko dla chłopców, ale też i dziewczynek. Obecnie trenuje u nas ponad 
100 dzieci oraz 30 seniorów.

Sporo, jak na całkiem młody klub.

P.O.: - Klub powstał z inicjatywy seniorów w 1998 r. Od samego początku 
zaczęliśmy także szkolić dzieci i młodzież. Występowaliśmy w 
rozgrywkach II ligi, gdzie w grupie północno-wschodniej przez cztery 
kolejne sezony 2015-2019 zajmowaliśmy pierwsze miejsce. Niestety 
sytuacja związana z pandemią COVID spowodowała, że nasza ligowa 
grupa się rozpadła i teraz występujemy w III lidze w okręgu mazowieckim 
pod egidą Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Dodam także, że klub 
działa głównie w oparciu o składki członkowskie i społeczną pracę 
członków klubu.

Mimo to udaje Wam się występować na lodowiskach w całym kraju.

K.K.: - Nasze plany na ten sezon skupiają się wokół grup mini hokeja i żaka 
młodszego, czyli naszych dwóch grup, które najintensywniej rozgrywają 

turnieje oraz mecze ligowe. Dodatkowo grupa mini hokeja bierze udział w 
Turnieju Czerkawski Cup. To ogólnopolskie zawody rozgrywane od 2015 
roku na Zimowym Narodowym w Warszawie. Jego pomysłodawcą jest 
najbardziej znany polski hokeista Mariusz Czerkawski. W poprzedniej 
edycji skończyliśmy na 6. miejscu w turnieju kwalifikacyjnym, co było dla 
nas bardzo dużym sukcesem, biorąc pod uwagę fakt, z jakimi klubami się 
mierzyliśmy. 

Jak będzie w tym roku?

Liczymy na mały sukces i postaramy się dostać do meczu finałowego. 
Grupa żak młodszy wróciła w tym roku do rozgrywek ligowych. Nasi 
zawodnicy rozgrywają mecze praktycznie co tydzień, na naszym 
lubelskim lodowisku Icemania lub jako gość na innych lodowiskach na 
południu Polski. Drużyna powoli się dociera i czekamy na pierwsze 
zwycięstwa.

Klub doczekał się swojego zaplecza technicznego w hali lodowiska 
Icemania. Co się zmieniło?

P.O.: - Lodowisko Icemania jest obiektem typowo rekreacyjnym, 
dostosowanym do komercyjnego uprawiania łyżwiarstwa amatorskiego. 
Infrastruktura obiektu nie zapewniała nam odpowiedniego zaplecza 
typowo hokejowego. W tym roku, w porozumieniu z MOSiR Lublin, 
zorganizowaliśmy we własnym zakresie szatnię dla zawodników. 
Kosztowało nas to ogrom pracy, bo wszystko wykonaliśmy we własnym 
zakresie, przy pomocy sponsorów. Przy okazji chcielibyśmy podziękować 
hurtowni budowlanej „RADOS”, bez której wsparcia ciężko byłoby nam 
stworzyć szatnie dla zawodników.

Lubelskie lodowisko Icemania jest obiektem sezonowym, 
funkcjonującym od października do marca. Jak wyglądają treningi 
zawodników wiosną czy latem, a jak zimą?

P.O.: - Mamy trochę gorszą sytuację niż kluby trenujące na innych 
lodowiskach, gdyż większość z nich rozpoczyna sezon w sierpniu, a 
kończy pod koniec kwietnia. Ale patrząc na wzrastające koszty 
utrzymania i konieczność oszczędności, prawdopodobnie one również 
skrócą okres funkcjonowania. Mamy nadzieję, że u nas obejdzie się bez 
zmian. Jeżeli chodzi o sezon letni, to trenujemy na rolkach oraz mamy 
zajęcia ogólnorozwojowe. Korzystamy głównie z rolkowiska przy Szkole 
Podstawowej nr 43 na ul Śliwińskiego w Lublinie. W ostatnim sezonie 

Gorące emocje na zimnym lodzie

Grupy wiekowe hokeja
- Mini hokej - dzieci w wieku od 5 do 9 lat, które zaczynają
 od nauki jazdy na łyżwach.

- Żak młodszy - grupą się w tym roku reaktywowała. Są to dzieci, 
 które grają mecze z innymi klubami, zarówno w Lublinie, jak i na 
 wyjazdach. Grają z drużynami z Dębicy, Krakowa, Sanoka, 
 Krynicy Zdroju oraz Nowego Targu. 

- Żak starszy - mała grupa zawodników. Z uwagi na niewielką 
 liczebność, grupa współpracujemy z klubem z Dębicy, w 
 którego barwach lubelscy zawodnicy rozgrywają swoje mecze. 

- Juniorzy - trenują zarówno z żakiem starszym jak i z seniorami. 
 Nowy narybek, który będzie niedługo rozgrywał mecze
 w grupie seniorów,  w III lidze hokeja. 

- Seniorzy - najstarsza i najbardziej zaawansowana grupa 
 zawodników.



14 15

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Święto karate w Globusie

Brąz na mistrzostwach świata, a do tego aż 11 
medali  seniorów i 16 młodzieżowców na 
mistrzostwach Polski. To były udane tygodnie dla 
pływaków AZS UMCS Lublin.
Na początku grudnia najlepsi zawodnicy na świecie rywalizowali na 
krótkim basenie w australijskim Melbourne. W skład polskiej kadry 
weszła trójka zawodników lubelskiego AZS-u:  Kacper Stokowski, Adela 
Piskorska i Laura Bernat. 

Największy sukces osiągnął ten pierwszy, zdobywając brązowy medal na 
50 metrów stylem grzbietowym. Lublinianin w finale powtórzył swój 
wyczyn z półfinału osiągając identyczny rezultat 22,74 sekundy.

– Myślę, że ten medal to taka wisienka na torcie dla mnie. Na pewno 
jeszcze większa motywacja do dalszej pracy. Zabrakło jednej setnej do 
srebrnego medalu, a dziesięciu setnych do złota – powiedział Stokowski 
dla portalu Pasja AZS. – Cieszę się z tego brązowego medalu, bo myślę, że 
na niego zasłużyłem.

Wcześniej w Bydgoszczy odbywały się Mistrzostwa Polski Seniorów, 
Młodzieżowców i Juniorów. Zawodnicy AZS UMCS Lublin zdobyli na 
nich 11 medali seniorów i 16 młodzieżowców potwierdzając, że przez 
cały czas są w krajowej czołówce. 

Na uwagę zasługują wyniki młodych zawodników, takich jak Klara 
Kowalska, która wskoczyła do poziomu prawie międzynarodowego. – 
Cieszy nas wynik jaki uzyskaliśmy, gdyż jest on przede wszystkim oparty 
na wychowankach, osobach, które na co dzień pracują w Lublinie. To one 
zapracowały na ten sukces – podsumował mistrzostwa Piotr Kasperek, 
trener lubelskich pływaków.

W klasyfikacji Open lubelscy akademicy zajęli drugie miejsce (1090pkt), 
wśród młodzieżowców byli trzeci (630 pkt), a najlepiej poradzili sobie w 
kategorii juniorów, gdyż wygrali w rankingu (609pkt). 

Warto dodać, że na wrześniowych Mistrzostwa Świata Juniorów w Peru 
Laura Bernat z AZS UMCS Lublin (na zdjęciu poniżej) zdobyła dwa 
brązowe medale. Na podium stanęła w swojej koronnej konkurencji 200 
metrów grzbietem, a ostatniego dnia imprezy dołożyła krążek w 
sztafecie. (MB)

Grad medali
pływakówPółtora tysiąca  zawodników z całego świata 

odwiedziło w połowie grudnia Lublin w związku z 
odbywającymi się w Hali Globus Mistrzostwami 
Świata WTKU w Karate Tradycyjnym oraz 
Pucharem Świata Dzieci.
– To największa impreza, jaką organizuje środowisko karate na 
Lubelszczyźnie w swojej ponad 40-letniej historii – mówił przed 
rozpoczęciem zawodów Andrzej Maciejewski, prezes Polskiego Związku 
Karate Tradycyjnego.
Rywalizacja toczyła się w czterech kategoriach – seniorów, 
młodzieżowców, juniorów i kadetów. Na planszach wystąpili 
reprezentanci i reprezentantki z 28 państw. Do Lublina przyjechała m.in. 
40-osobowa reprezentacja Ukrainy.
Świetnie wypadli Polacy, którzy w wielu zmaganiach dominowali i 
potwierdzili swoją przynależność do światowej czołówki. A pierwszym 
zawodnikiem z naszego kraju, który wywalczył złoty medal, był 
lublinianin, Mikołaj Muchowski. 17-letni zawodnik wygrał w kata 
indywidualnym, a na podium w mistrzostwach stawał jeszcze w trzech 
innych konkurencjach.
Z kolei Monika Ostrowska, również zawodniczka Lubelskiego Klubu 
Karate Tradycyjnego, wygrała drużynowo zarówno kumite, jak i kata. W 
tej pierwszej specjalności była również najlepsza indywidualnie. (MB)

Wygrali
ze Szwajcarią
Koszykarska reprezentacja Polski pokonała 
Szwajcarię 79:64 w meczu prekwalifikacji do 
EuroBasketu 2025. Spotkanie zostało rozegrane 
10 listopada w Hali Globus im. T. Wójtowicza w 
Lublinie.
Komplet widzów na trybunach zobaczył odmienioną reprezentację 
Polski, którą trener Igor Milicić buduje pod kątem występów na turnieju w 
2025 r. W zgrupowaniu w Lublinie wzięło udział ośmiu koszykarzy, którzy 
we wrześniu grali na świetnych Mistrzostwach Europy, zakończonych 
przez Biało-Czerwonych na wysokim czwartym miejscu. Dołączyli do 
nich między innymi Andrzej Pluta, Szymon Wójcik i Jakub Nizioł.

Pierwszoplanowe role na parkiecie odegrali jednak zawodnicy bardziej 
doświadczeni, jak choćby Aleksander Balcerowski czy Michał 
Sokołowski, którzy zdobyli po 13 punktów, a Łukasz Kolenda dołożył 10.

Przez pierwsze dwie kwarty mecz był wyrównany. Polacy przyspieszyli 
dopiero w trzeciej odsłonie, co  pozwoliło im zbudować bezpieczną 
przewagę, którą dowieźli do końca meczu.

 – Bardzo się cieszymy, że przy pełnej hali w Lublinie wygraliśmy ten mecz 
– powiedział po spotkaniu trener Reprezentacji Polski Igor Milicić. – 
Zawodnicy przez 40 minut zagrali z koncentracją i intensywnością. W 
pewnym momencie nasz atak nie wyglądał dobrze, ale w obronie 
praktycznie przez cały czas był przyzwoity poziom intensywności (…). 
Młodzież dostała szansę, doświadczeni prowadzili drużynę. Tylko się 
cieszyć. (MB)

Grali 3 na 3
Legia LOTTO 3x3 Warszawa wygrała turniej 
kwalifikacyjny LOTTO 3x3 Ligi w koszykówce, 
który został rozegrany w listopadzie w Hali im.
Z. Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.
Do turnieju finałowego (odbędzie się w lutym 2023 r.) awansowały 

również drużyny Trefla Sopot, Tauron GTK Gliwice oraz Suzuki Arka 

Gdynia.

LOTTO 3x3 Liga to nowe koszykarskie rozgrywki z udziałem 16 

zespołów Energa Basket Ligi, które będą odbywały się w trakcie okienek 

reprezentacyjnych. W sezonie 2022/23 rozegrane zostaną dwa turnieje 

kwalifikacyjne oraz finał. Pierwszy turniej odbył się 12 i 13 listopada w 

hali im. Zdzisława Niedzieli przy Alejach Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

W grze można było zobaczyć wiele znanych twarzy - m. in. mistrzów 

świata do lat 23: Adriana Boguckiego (Suzuki Arka Gdynia), Michała 

Sitnika (MKS Dąbrowa Górnicza) oraz Mateusza Szlachetkę (Tauron GTK 

Gliwice), a także olimpijczyka z Tokio Michaela Hicksa (BM Stal Ostrów 

Wielkopolski).

– LOTTO 3x3 Liga to innowacyjny projekt. Mam nadzieję, że będzie się 

rozwijał. Koszykówka 3x3 to przyszłość naszej dyscypliny. To będzie 

odpowiedź na szybki tryb życia, który dzisiaj mamy – mówił przed 

rozpoczęciem turnieju w Lublinie Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej 

Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki. (MB) fot. Jacek Sadowski
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Początek XXI wieku odmienił sportową mapę 
Lublina najmocniej w całej jego historii. W ciągu 
zaledwie kilkunastu lat powstały obiekty,
o których latami marzyły pokolenia mieszkańców 
miasta.
Lublin XXI wieku to miasto na wskroś akademickie, miasto innowacji, 
inspiracji i bez wątpienia miasto sportu. Choć wspaniałymi sportowymi 
osiągnięciami chwalić może się niemal od 120 lat, charakterystycznym 
był niestety ciągły brak odpowiedniej infrastruktury sportowej, 
nienadążającej za potrzebami mieszkańców. Epokowa zmiana nastąpiła 
w latach 2010-2020, kiedy w krajobrazie miasta pojawiły się stadion 
„Arena” i kompleks basenów „Aqua” oraz gruntownie przebudowane 
Stadion Lekkoatletyczny.

Transformacja ustrojowa w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX wieku 
spowodowała, że z zarządzania i finansowania sportu wyczynowego, 
wycofali się dotychczasowi „patroni” tj. zakłady pracy i wojsko. Zmiany 
najbardziej dotkliwie odczuły kluby: Motor Lublin i Lublinianka, które 
niemal „z dnia na dzień” utraciły zdolności organizacyjne. Jednym z 
pierwszych prób ratowania miejscowego sportu było zrzekanie się 
własności obiektów sportowych przez pierwotnych właścicieli na rzecz 
klubów, a ci na rzecz miasta (np.: stadion piłkarsko-żużlowy przy Al. 
Zygmuntowskich).

Choć plany budów, remontów i modernizacji były snute już od połowy lat 
90., dopiero końcówka pierwszej dekady XXI wieku przyniosła Lublinowi 
prawdziwą rewolucję w zakresie dostępności infrastruktury sportowej i 
miano jednego z najważniejszych ośrodków sportu w Polsce.  Nad 
działalnością niemal wszystkich obiektów czuwa obecnie Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie, jeden z największych 
operatorów infrastruktury sportowej w kraju. 

Hala Globus 

Hala Sportowo-Widowiskowa Globus im. Tomasza Wójtowicza jest 
największym tego rodzaju obiektem w regionie. Hala zlokalizowana na 
wzgórzu nazwanym przez dr Lucjana Piątka (lubelskiego lekarza i 
wielkiego pasjonata sportu) „Globusem” powstała w miejscu znanego 
niemal wszystkim mieszkańcom Lublina lodowiska i niewielkiego stoku 
narciarskiego.

Koncepcja budowy hali narodziła się podczas prowadzonych pod koniec 
lat 90. XX w. prac nad zadaszeniem i modernizacją lodowiska. Potrzeba 

budowy związana była bezpośrednio z sukcesami osiąganymi wówczas 
przez piłkarki ręczne klubu MONTEX Lublin. Budowa opóźniała się i 
zakończyła dopiero po siedmiu latach, a wartość projektu okazała się 
niedoszacowana. Halę Globus otwarto 15 października 2006 r. przed 
meczem II rundy Ligi Mistrzyń w piłce ręcznej SPR Safo ICom Lublin i ZPR 
Buducnost MONET Podgorica. 

Dziś hala pozostaje miejscem rozgrywania najważniejszych wydarzeń 
sportowych i kulturalnych w Lublinie. Na co dzień pełni funkcję 
„domowej” hali kilku drużyn rywalizujących w najwyższych klasach 
rozgrywkowych: piłkarek ręcznych MKS Lublin, siatkarzy LUK Lublin czy 
koszykarzy Startu Lublin. Od 17 września br. Hala Globus nosi imię 
Tomasza Wójtowicza, pochodzącego z Lublina najwybitniejszego 
polskiego siatkarza wszechczasów.  

Stadion Lekkoatletyczny

Domem dla lubelskiej „królowej sportu” był od lat 50. XX wieku stadion 
przy dzisiejszej al. Piłsudskiego 22. Przez dekady nowoczesny niegdyś 
obiekt, zbudowany wysiłkiem mieszkańców miasta i przekazany 
Zrzeszeniu Start Lublin, był miejscem, w którym trenowali i rywalizowali 
najlepsi miejscowi lekkoatleci.

Trudna sytuacja finansowa miasta nie pozwalała na przeprowadzenie 
gruntownej modernizacji obiektu, co owocowało jego systematycznym 
podupadaniem. Przełom nastąpił 18 października 2017 r. po trwającej 
nieco ponad rok rozbudowie.

Od tego czasu na kameralnym, ale jednocześnie nowoczesnym stadionie 
odbyło się wiele wydarzeń sportowych najwyższej rangi w tym m.in.: 
Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Seniorów i czy 
dwukrotnie finał Ekstraklasy Lekkoatletycznej. Modernizacja 
infrastruktury pozytywnie wpłynęła również na popularność dyscypliny 
w mieście i regionie, o czym świadczyć mogą dobre wyniki zawodników 
AZS UMCS i wzrost liczby zawodników uprawiających ją czysto 
amatorsko. 

Aqua Lublin i Łabędzia

Lublin od dekad uchodzi za jeden z najsilniejszych ośrodków pływackich 
w kraju. Czynnikiem hamującym jej rozwój w XXI wieku były problemy 
infrastrukturalne wynikającej z braku nowoczesnego obiektu. 

We wrześniu 2013 r. rozpoczęto trwającą niemal dwa lata budowę 
kompleksu pływackiego, który w dniu otwarcia (15 października 2015 r.) 

uchodził za jeden z najnowocześniejszych w Europie, z 50-metrowym 
basenem olimpijskim, częścią rekreacyjną, czyli aquaparkiem, saunarium i 
siłownią FitGym.

Wraz z kompleksem wybudowano także halę, w której działa niezwykle 
popularne wśród mieszkańców lodowisko Icemania. Na basenie 
olimpijskim przeprowadzono już dziesiątki najważniejszych krajowych 
czempionatów.  

Obok nowoczesnego Aqua Lublin i istniejącej od lat 70. XX w. Strefy H20 
zmodernizowano i rozbudowano również basen w dzielnicy Bronowice, 
który wraz z przyległą halą i strefą saun tworzy Centrum Sportowo-
Rekreacyjne Łabędzia. 

Arena Lublin 

Bogate por�olio lubelskich obiektów nie byłoby jednak kompletne bez 
nowoczesnego stadionu piłkarskiego. Po wielu próbach modernizacji 
kompleksu piłkarsko-żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 5, zarzucono 
tę koncepcję i przystąpiono do budowy nowego obiektu, znanego dziś 
jako Arena Lublin. Otwarcie obiektu mogącego pomieścić 15 tys. kibiców 
odbyło się jesienią 2014. Najpierw widzowie w całym kraju mogli 
zobaczyć transmitowane przez telewizję TVN widowisko muzyczne 
„Talent czy Factor”, a 9 października na Arenie zmierzyły się młodzieżowe 
reprezentacji Polski i Włoch.

Stadion, z którego na co dzień korzystają piłkarze Motoru Lublin, był 
miejscem organizacji wielu ważnych widowisk sportowych i kulturalnych, 
w tym m.in.: meczów piłkarskich Mistrzostw Europy U21 i Mistrzostw 

Świata U20, finałów Pucharu Polski czy spotkań reprezentacji Polski w 
piłce nożnej (młodzieżowej), rugby i futbolu amerykańskim. 

Od 60 lat

Historia sportu to nie tylko historia wyników i osiągnięć genialnych 
sportowców, ale także praca osób, których wiedza i pasja pozwalały 
tworzyć nowoczesną infrastrukturę sportową. Stadiony, boiska, baseny, 
lodowiska to dziś niezbędne elementy krajobrazu nowoczesnego miasta, 
których istnienie wraz z odpowiednim wsparciem finansowo-
organizacyjnym, pozwala na stworzenie sportowcom właściwych 
warunków do treningów i startów.

Dużą część tych obowiązków we współczesnym Lublinie wypełnia 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”, który od 60 lat jest 
operatorem największych i najważniejszych obiektów sportowych w 
mieście. 

Paweł Markiewicz

Sportowe spełnienie marzeń
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Siedząc na trybunach w czasie meczu oglądamy 
zawodników, trenerów, kibiców wokół nas. 
Rzadziej spoglądamy na młodych ludzi, często 
ubranych w jaskrawe kamizelki, którzy zwykle 
pospiesznie krążą między sektorami a płytą boiska. 
A szkoda.
W cieniu reflektorów skierowanych na rywalizujących sportowców, poza 
zasięgiem telewizyjnych kamer, trwa walka o to, żeby wszystko się udało. 
Żeby każdy kibic usiadł na swoim miejscu i dostał to, czego oczekuje. 
Żeby każdy dziennikarz miał odpowiednio przygotowane miejsce do 
pracy. Wreszcie żeby każdy zawodnik trener, sędzia mógł skupić się tylko 
i wyłącznie na zawodach. Całą resztę zrobią za nich oni.

Dziesiątki, czasami setki osób, które wkładają w każde wydarzenie 
sportowe mnóstwo pracy, wysiłku, czasu i zaangażowania. 
Wolontariusze. To cisi bohaterowie, ale jednocześnie „filary” każdej 
imprezy, sportowej i nie tylko. Wyjątkowa grupa osób zaangażowana w 
tworzenie sportu. W przypadku naszego miasta – skupiona wokół 
Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin.

Centrum to instytucja, która powstała w 2016 roku aby zbudować 
wolontariat sportowy w Lublinie.  Główne zadania centrum to rekrutacja 
i szkolenie wolontariuszy, następnie przydzielanie ich do danych 
wydarzeń sportowych, a finalnie nagradzanie najaktywniejszych osób. 

Centrum to równocześnie wsparcie dla lubelskich klubów i organizacji 
sportowych, które mogą liczyć na profesjonalną pomoc wolontariuszy 
podczas organizowanych meczów i zawodów.

Paulina Mróz

Bohaterowie drugiego planu

Adam Grudziński
- Mój początek z wolontariatem był trochę z 
przypadku. Kiedy powstała Arena Lublin, chciałem 
u c z e s t n i c z y ć  w  p i e r w s z y m  w y d a r z e n i u 
organizowanym na nowym stadionie, co się udało.  
Bardzo spodobała mi się praca wolontariusza i tak już 
zostało. Dla mnie sport to życie, uczestnictwo w 
każdym wydarzeniu sprawia mi przyjemność, 
pozwala na zdobycie doświadczenia, spotkanie ze 
znajomymi, często z przyjaciółmi, których poznałem 
dzięki wolontariatowi, a dodatkowo także korzyści 
materialne w postaci pakietu wolontariusza, co nie 
jest najważniejsze, ale miłe. 

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu 
na wiek. Wystarczą chęci – mówi Magdalena 
Skowronek, koordynatorka Centrum Wolontariatu 
Sportowego Miasta Lublin.
Na czym polega Twoja praca w Centrum? 
- Na co dzień jestem studentką Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Doświadczenie z wolontariatu oraz wiedza zdobyta przy organizacji 
wydarzeń sportowych we współpracy z AZS Lublin sprawiły, że 
zdecydowałam się podjąć funkcji koordynatora Centrum i czuję się 
bardzo dobrze w tej roli. Fakt, że sama wcześniej działałam w 
wolontariacie sportowym, sprawia, że znam specyfikę tej pracy od 
drugiej strony. Widoczne jest to również w relacjach z wolontariuszami. 
Znamy się, wspieramy. Każdy wie, że może o wszystko zapytać. Praca 
koordynatora, jak sama nazwa mówi, polega na koordynowaniu grupą 
wolontariuszy podczas wydarzeń sportowych, ale także bieżącą oceną 
pracy, tworzeniem rankingów wolontariuszy. Ponadto zajmuję się 
prowadzeniem strony internetowej i social mediami Centrum.

Kto może zostać wolontariuszem i jak wygląda proces rekrutacji?
- Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek. Wystarczą 
chęci i przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby zarejestrować się w 
Centrum.  Głównie działamy za pośrednictwem naszej grupy na 
Facebook`u, gdzie warto dołączyć. Przedstawiciele organizacji 
sportowych dodają tam informacje o planowanych wydarzeniach oraz 
zakresie pomocy, jakiej potrzebują ze strony wolontariuszy. Tam też 
można zgłosić się na wybrane wydarzenie.

Jak wygląda aktywność Centrum?
- W ciągu roku organizujemy ok. 100 wydarzeń sportowych, są to mecze i 
zawody lokalnych drużyn w wielu dyscyplinach, jak również duże 
wydarzenia sportowe odbywające się w Lublinie jak np. Puchar Polski w 
koszykówce czy siatkówce. Dodatkowo organizujemy wyjazdy na 
wolontariat do innych miast czy pomagamy naszym wolontariuszom w 
aplikacji na duże wydarzenia sportowe. W ostatnim czasie nasi 
wolontariusze działali przy organizacji takich wydarzeń jak m.in. Silesia 
Memoriał Kamili Skolimowskiej, Europejskie Igrzyska Akademickie. 
Szczególnie dumni jesteśmy z faktu, że jeden z naszych wolontariuszy, 
Pan Jerzy Skoczek, był wolontariuszem na Mistrzostwach Świata w piłce 
nożnej - Katar 2022.

Jakie cele stawiacie sobie na przyszłość?
- Głównym celem Centrum jest działanie, tworzenie coraz szerszej grupy 
wolontariuszy zaangażowanych w organizację wydarzeń sportowych w 
Lublinie, zdobywających doświadczenie i wiedzę jak profesjonalnie 
organizować takie wydarzenie.

Paulina Jaworska
- Jestem osobą aktywną. Chodzę na siłownię, 
wcześniej trenowałam koszykówkę, zawsze 
chciałam w jakiś sposób być aktywna w sporcie. 
Wujek powiedział mi o wolontariacie sportowym, na 
k tóry szybko  s ię  zg łos i łam.  Dz ia łan ie  w 
wolontariacie daje mi dużo satysfakcji. Najlepszych 
znajomych i przyjaciół poznałam właśnie tu. Są to 
osoby, na których wsparcie zawsze można liczyć, 
którzy poprawia ją  mi  humor.  Najchętnie j 
uczestniczę w wydarzeniach związanych z 
koszykówką, czasami siatkówką czy pływaniem.

Mateusz Piasecki
- O wolontariacie dowiedziałem się w szkole podczas 
spotkan ia  z  p rzeds tawic ie l ami  Cent rum. 
Zaciekawiłem się, ponieważ uczestniczyłem w 
wydarzeniach sportowych jako kibic. Skorzystałem z 
okazji, żeby zobaczyć mecz od „drugiej” strony, co 
bardzo mi się spodobało. Podczas wolontariatu 
każdemu wydarzeniu towarzyszą emocje zupełnie 
inne od tego, co przeżywałem na trybunach. Jestem 
bliżej wydarzenia, boiska, sportowców. Jako wierny 
kibic Motoru Lublin najczęściej angażuje się w 
wolontariat podczas meczów piłkarskich, czasami 
także w zawody pływackie.

fot. CWSML / Bartek Wójtowicz

fot. CWSML / Bartek Wójtowicz
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WSPOMNIENIE

fot. UM Lublin

Wiesław Pawłat, dziennikarz sportowy, biograf
i przyjaciel Tomasza Wójtowicza:
- Tomek Wójtowicz dla mnie był przede wszystkim przyjacielem, szalenie 
inteligentnym fantastycznym człowiekiem, na którego można było liczyć 
w każdej sytuacji. Oprócz tego, tak jak dla milionów ludzi na całym 
świecie, był jednym z najwybitniejszych siatkarzy w historii. 

Dla Lublina i Lubelszczyzny był także ikoną, symbolem, nie tylko dla 
środowiska sportowego. Zawodnika z tak wspaniałym dorobkiem nigdy 
nasze miasto i region nie miały. Tomek osiągnął ze swoimi kolegami z 
boiska w zasadzie wszystko, co można było osiągnąć: złote medale 
mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, pięć srebrnych medali 
mistrzostw Europy, klubowy Puchar i Superpuchar Europy. 

Śmierć Tomka jest ogromną stratą nie tylko dla miejscowego, ale też dla 
światowego sportu. Nawet wiele lat od zakończenia swojej siatkarskiej 
kariery nie pozostawał anonimowy dla kolejnych generacji zawodników i 
działaczy. Wspomnijmy chociażby „grad” odznaczeń, który spadł na 
niego w ostatnim czasie: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
Srebrny Wielki Krzyż FIVB, Honorowe Obywatelstwo Miasta Lublin czy 
tytuł Honorowego Ambasadora Województwa Lubelskiego.

 Doczekał się też hali sportowej swojego imienia, powołano Fundację 
Tomasza Wójtowicza, której zadaniem jest promocja dyscypliny i dbałość 
o pamięć po nim.

„W naszych oczach pozostanie największym z 
wielkich, siatkarzem wszechczasów, bohaterem 
milionów ludzi”. Dziś w „Arenie” wspominamy 
Tomasza Wójtowicza.
Tomasz Wójtowicz, jeden z najwybitniejszych siatkarzy wszechczasów, 
zdobywca złotego medalu Mistrzostw Świata w 1974 r. i mistrz olimpijski 
z 1976 r. Zawodnik nominowany do grona najlepszej „8” siatkarzy świata i 
pierwszy Polak w amerykańskiej galerii siatkarskich sław – Volleyball Hall 
of Fame. Honorowy obywatel Miasta Lublin i Honorowy Ambasador 
Województwa Lubelskiego. Zmarł 24 października 2022 r. po długiej 

walce z nowotworem. Zostawił po sobie nie tylko legendę wspaniałego 
sportowca, ale także wyjątkowego człowieka. 

Arcymistrz światowego sportu zmarł nieco ponad miesiąc od rozegrania 
pierwszego turnieju swojego imienia: Bogdanka Volley Cup im. Tomasza 
Wójtowicza. Najlepszym dowodem na to, jak wyjątkową był postacią, 
była obecność podczas wydarzenia wielu osobistości świata sportu w 
tym m.in.: jego kolegów z boiska, przedstawicieli Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej, Polskiej Ligi Siatkówki czy Polsatu, z którym związał swój 
ostatni akcent pracy zawodowej. 

Paweł Markiewicz

Jakub Czaban, prezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej 
Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza:
- Dla młodego pokolenia sympatyków siatkówki Tomasz Wójtowicz jest 
tym, kim dla fanów futbolu są Diego Maradona czy Pele – legendami i 
ikonami sportu, największymi talentami w dziejach dyscypliny.

Mieliśmy, jako mieszkańcy Lublina, wielkie szczęście, że tak wspaniały 
sportowiec mieszkał na co dzień wśród nas i tym samym mogliśmy 
przebywać z nim niemal na co dzień oraz czerpać z jego wiedzy i 
doświadczenia.

Kiedy nieco ponad rok temu w fazę realizacji wszedł pomysł założenia 
Fundacji im. Tomasza Wójtowicza, której jednym z celów będzie 
przygotowanie międzynarodowego turnieju siatkarskiego, czuliśmy 
wdzięczność za obdarzenie nas zaufaniem, mając jednocześnie poczucie 
wielkiej odpowiedzialności.

Jako zespół czujemy dumę, że Pan Tomasz występując w roli gospodarza 
turnieju Bogdanka Volley Cup mógł gościć w Lublinie swoich przyjaciół z 
boiska oraz cieszyć się grą drużyn z czterech europejskich krajów, 
występujących po to, aby uczcić jego sportowy dorobek.

Pan Tomasz był naszym mentorem i mistrzem, który ujmował nie tylko 
siatkarskim kunsztem, ale również tym, jak wspaniałym był człowiekiem. 
Dołożymy wszelkich starań, aby pamięć o Tomaszu Wójtowiczu była 
żywa wśród mieszkańców Lublina – miasta, które kochał i które z 
wdzięczności za jego dokonania uczyniło go swoim Honorowym 
Obywatelem. 

Edward Skorek, mistrz świata i mistrz olimpijski, 
członek siatkarskiej Galerii Sław „Volleyball Hall
of Fame”: 
- Jurek Wagner trenując polską reprezentację wyznawał filozofię łączenia 

umiejętności i doświadczenia starszych zawodników z młodzieńczym 

zapałem młodych siatkarzy. W ten sposób do naszej drużyny trafiło 

dwóch doskonale zapowiadających się zawodników ze Świdnika – 

Leszek Łasko i Tomek Wójtowicz.

Obaj zostali doskonale przyjęci przez kolegów. Tym bardziej, że swoimi 

warunkami fizycznymi byli zdecydowanie wyróżniający się, a my 

potrzebowaliśmy wysokich, dobrze zbudowanych, młodych i silnych 

zawodników. Szybko okazało się, że warunki Tomka i jego wrodzony 

instynkt dawał nam szansę do nawiązania walki z najlepszymi.

Jadąc na mistrzostwa świata w Meksyku nie byliśmy pewniakami, choć ze 

spotkania na spotkanie wzbudzaliśmy coraz większe zainteresowanie 

kibiców z całego świata. Kluczowym meczem turnieju i być może całej 

polskiej historii siatkówki był ten z Japończykami, bo zwycięstwo dawało 

nam pierwszy historii naszego kraju tytuł Mistrzów Świata.

Dwa lata później graliśmy na igrzyskach w Montrealu. Wtedy już zespół 

czuł ogromną presję, bo wiedzieliśmy, że zaliczamy się do faworytów, a 

przed turniejem Jurek Wagner określił jasny cel – złoty medal.  Cel 

spełniliśmy, a Tomek bez wątpienia był najjaśniejszą gwiazdą całego 

turnieju, to wtedy stał się Legendą, którą pozostanie już na zawsze. 

Tomek był zawsze bardzo skromnym chłopakiem. Nawet wtedy, kiedy 

osiągnął w siatkówce wszystko. Jego sława sięgała daleko poza granice 

PRL, czego najlepszym dowodem jest fakt, jak bardzo starały się o niego 

kluby ligi włoskiej, będącej wówczas zdecydowanie najlepszą ligą świata. 

Ja miałem szczęście pomóc mu w wyjeździe do Włoch, gdzie niemal 

natychmiast stał się gwiazdą, a jego nazwisko do dziś pozostaje jednym z 

kluczowych w dziejach klubowego grania w Italii. 

Wiadomość o śmierci Tomka zasmuciła bardzo wiele osób, tym bardziej, 

że zaledwie miesiąc wcześniej rozmawialiśmy podczas turnieju 

siatkarskiego jego imienia w jego ukochanym Lublinie. Jestem dumny, że 

mogłem i ciągle mogę nazywać się przyjacielem Tomasza Wójtowicza. 

Wiesław Kozieł, członek zarządu Polskiej Ligi 
Siatkówki S.A.:
- Choć sam siatkarzem zawodowym nigdy nie byłem, Tomasz Wójtowicz 
był moim mistrzem, zawodnikiem wszechczasów. Po latach nazywać go 
mogłem również przyjacielem i była to wspaniała przyjaźń.

 Mimo strasznej choroby, która toczyła jego organizm, pozostawał 
człowiekiem uśmiechniętym, żartobliwym i pogodnym. Zdawał się być 
niezniszczalny, choć wszyscy wiedzieliśmy, z jak strasznym bólem i 
obciążeniem psychicznym się zmaga.

W moich, i nie tylko moich oczach, pozostanie jednak największym z 
wielkich, siatkarzem wszechczasów, bohaterem milionów ludzi po meczu 
finałowym Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Po wielu latach jego 
sukcesy doceniono, nominując go w plebiscycie na najlepszego siatkarza 
XX wieku, w którym finalnie zajął drugie miejsce oraz zapraszając go do 
Hall of Fame – galerii siatkarskich sław w amerykańskim Holyoke. 

Brakuje go nam również w Polskiej Lidze Siatkówki. Zarówno jako 
komentatora słynącego z celnych i błyskotliwych uwag, jak i eksperta 
doradzającego władzom Plus Ligi i PZPS. Był także cieszącym się wielkim 
szacunkiem ambasadorem dyscypliny na świecie. 

Największym hołdem, jakie środowisko sportowe mogło mu oddać, była 
organizacja międzynarodowego turnieju Bogdanka Volley Cupimienia 
Tomasza Wójtowicza. Kiedy wspólnie podziwialiśmy wspaniałe 
widowisko siatkarskie, nikt z nas nie przypuszczał, że będzie to jedna z 
ostatnich okazji do spotkania i ostatni moment, kiedy Tomek był w swoim 
żywiole w hali sportowej, noszącej zresztą jego imię. Wprawdzie już nie 
jako zawodnik, ale jako prawdziwa legenda światowej siatkówki oraz 
symbol i bohater jego rodzinnego Lublina. 

Tomasz Wójtowicz
Urodził się 22 września  1953 roku w Lublinie na ul. Królewskiej. 
Zmarł 24 października 2022 roku.
Grał m.in. w MKS Lublin, AZS Lublin, Avii Świdnik, Legii Warszawa 
oraz we włoskiej Modenie, Sassuolo i Santal Parma (Włochy).
W reprezentacji Polski rozegrał 325 spotkań (1973–1984) 
zdobywając m.in.: tytuł mistrza świata w Meksyku (1974)
i 2-krotnie miejsce w finałach MŚ (Rzym, Buenos Aires) .
Złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Montrealu (1976 rok),
IV miejsce na Olimpiadzie w Moskwie (1980 r.).
Uznany za jednego z ośmiu najlepszych graczy XX wieku. Jako 
pierwszy Polak trafił do siatkarskiej Galerii Sław mieszczącej się
w Holyoke. Honorowy Obywatel Miasta Lublina. 

WSPOMNIENIE
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Przed nami czas świąteczny: Boże Narodzenie, 
Nowy Rok. Piękne dni, które zwykle spędzamy w 
rodzinnym gronie. I jak zwykle nie zabraknie w tym 
czasie rozmów o sporcie. 
Piłkarski mundial w listopadzie i grudniu zmienił nieco postrzeganie 
sportowej rzeczywistości. Przyzwyczajeni do celebrowania futbolowego 
święta w miesiącach letnich, tym razem oglądamy zmagania najlepszych 
drużyn świata w jesienno-zimowych warunkach.
Eksperyment? Z wielu względów tak. Także uwarunkowań politycznych i 
związanych z tym różnego rodzaju niedogodności.
W wymiarze sportowym ten termin nie jest jednak przeszkodą dla 
samych zawodników. Można wręcz odnieść wrażenie, że łatwiej 
utrzymać formę sportową w trakcie trwania sezonu, aniżeli podczas 
przerwy w rozgrywkach. Pewnie będzie sporo dyskusji po zakończeniu 
tego turnieju o wszystkich aspektach zmagań w Katarze, natomiast 
jednego nie sposób nie zauważyć.
FIFA doszła już chyba do ściany pod względem komercjalizacji futbolu. 
Pieniądze są głównym celem tej organizacji, a jej prezydent wręcz 
ostentacyjnie lekceważy wszelkie głosy nawołujące do zachowania 
rozsądku w tych działaniach. Na kolejnym Mundialu zagra 48 drużyn, co – 
moim skromnym zdaniem – jest groteską i deprecjonowaniem idei 
mistrzostw świata.
Z wyżyn światowego sportu przenieśmy się na nasze lokalne podwórko. 
Za nami znów dobry rok lubelskiego sportu. Tym razem w roli głównej 
wystąpili żużlowcy Motoru Lublin. Mistrzostwo Polski wywalczone przez 
lubelską drużynę w bardzo emocjonujących okolicznościach było 
spełnieniem marzeń wielu pokoleń fanów speedwaya nad Bystrzycą.
Rok 2022 przechodzi do historii lubelskiego czarnego sportu, a jego 
istotę podkreśla jeszcze pozyskanie przez Motor mistrza świata – 

Bartosza Zmarzlika. Zmarzlik będzie dla kibiców dodatkowym magnesem 
przyciągającym na trybuny, chociaż akurat w tym przypadku nikogo nie 
trzeba specjalnie namawiać do kupna karnetów, bo te są sprzedawane
w kilka minut.
W kolejnym sezonie Motor stanie jednak przed kolejnym wyzwaniem. 
Wielu twierdzi, że trudniejszym aniżeli zdobycie tytułu. Teraz przyjdzie 
go bronić i w wielu wymiarach będzie to zadanie bardzo trudne. W 2023 
roku nie będziemy się jednak nudzić oglądając zmagania zawodników w 
żużlowej PGE Ekstralidze. A my oczywiście liczymy na wielkie emocje i 
kolejne sukcesy zawodników Motoru.
Przed nami czas świąteczny: Boże Narodzenie, Nowy Rok. Piękne dni, 
które zwykle spędzamy w rodzinnym gronie. I jak zwykle nie zabraknie w 
tym czasie rozmów o sporcie. 
Sport łączy, zbliża, czasem też dzieli, ale jest w swojej istocie niezwykle 
wdzięczny, tworzy emocje, wzbudza pasje, pozwala na uniesienia, uczy 
pokory i dostarcza radości. I tej radości mimo trudnych czasów, w których 
przyszło nam żyć, życzę Państwu na te święta i na nowy, 2023 rok.
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Tomasz Jasina
dziennikarz sportowy

i komentator TVP

Mistrzostwa w Katarze
i przy Al. Zygmuntowskich
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