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Rywale ELTROX Włókniarz Częstochowa
Nadchodzący sezon, choć 

wystartuje z ponad dwu-
miesięcznym opóźnie-

niem, powinien dostarczyć 
kibicom nie lada emocji. Tym 
bardziej, że intensywność spo-
tkań i napięty terminarz powi-
nien zadowolić nawet najbar-
dziej wybrednego kibica. 

Większość zespołów, pomimo re-
negocjacji kontraktów, wystąpi 
w zakładanych od dłuższego cza-
su zestawieniach. Przedstawiamy 
siódemkę zespołów walczących 
w sezonie 2020 o miano najlep-
szej drużyny na świecie.

MOJE BERMUDY Stal Gorzów

Rok założenia: 1947 (sekcja żużlo-
wa od 1950)
Barwy klubowe: żółto-niebieskie
Medale DMP: złote medale - 9, 
srebrne medale - 13, brązowe me-
dale - 5
Początki gorzowskiego żużla się-
gają końca 1945 roku. Właśnie 
wtedy – jak informuje ofi cjalny 
serwis internetowy Stali – zaczę-
to organizować w Gorzowie rajdy 
motocyklowe i uliczne, które były 
wstępem do wyścigów na owal-
nym torze. W październiku 1945 
roku powstał w Gorzowie Klub 
Motorowy Unia, będący oddzia-
łem Motoklubu Unia Poznań. 
W 1947 roku położone zosta-

ły podwaliny pod późniejszego 
kontynuatora tradycji żużlowych 
w Gorzowie – Klub Sportowy Stal.
Stal łączona jest historycz-
nie przede wszystkim z nazwi-
skiem Edwarda Jancarza. Jego 
imieniem nazwano stadion w Go-
rzowie, który gruntowny remont 
przeszedł w latach 2007 – 2008. 
Stadion ten słynie m.in. z tego, 
że posiada tzw. „Komarówkę” – 
trybunę nazwaną tak od nazwi-
ska byłego prezesa Władysława 
Komarnickiego, który przez lata 
pracy doprowadził do wydźwi-
gnięcia klubu ze skrajnego kry-
zysu. W 2011 roku zakończył się 
ostatni etap modernizacji stadio-
nu. Dziś jest on uznawany za je-
den z najbardziej nowoczesnych 
w Europie.

Historia Stali Gorzów to z kolei 
nie tylko Edward Jancarz, ale 
także słynni Jerzy Rembas (na 
żużlu ścigał się także jego syn 
Piotr), Zenon Plech, Bolesław 
Proch, a w ostatnich kilkuna-
stu latach: Ryszard Franczyszyn 
i Piotr Świst oraz Krzysztof Okup-
ski (aktualnie jeden z komisarzy 
toru w PGE Ekstralidze).

W 2014 roku największą polską 
gwiazdą Stali był Krzysztof Ka-
sprzak, który wywodzi się jednak 
z Unii Leszno. Właśnie wówczas 
zawodnik odniósł swój najwięk-
szy sukces w karierze – wywalczył 
srebrny medal Indywidualnych 
Mistrzostw Świata. Wśród pleja-
dy wychowanków gorzowskiego 
klubu na plan pierwszy wysuwa 
się od kilku lat Bartosz Zmarz-
lik – aktualnie największa nadzie-
ja Stali, srebrny (2018) i brązowy 
(2016) oraz złoty (2019) medali-
sta Indywidualnych Mistrzostw 
Świata.

MRGARDEN GKM Grudziądz
Rok założenia: 1979
Barwy klubowe: żółto–niebieskie
Medale DMP: złote medale - 0, 
srebrne medale - 0, brązowe me-
dale - 0

Początki ligowego żużla w ra-
mach GKM-u Grudziądz sięgają 
czasów współpracy ze Stalą To-
ruń. To właśnie dzięki jej zawod-
nikom udało się stworzyć sekcję 
żużlową i nadać jej nazwę Gru-
dziądzki Klub Motorowy. Przez 
wiele lat startów na drugoligo-
wych torach żużlowcy z Grudzią-
dza, jeżdżący z gołębiem na pla-
stronie, nie święcili sukcesów. 
W 1995 roku GKM awansował 
do ówczesnej pierwszej ligi m.in. 
dzięki wywodzącym się z Rybnika 
zawodnikom: Adamowi Pawlicz-
kowi i Henrykowi Bemowi. Rok 
później do zespołu z Grudziądza 
dołączyli lublinianie: Robert Da-
dos i Paweł Staszek, a także nieza-
pomniany w miejscowym środo-
wisku Amerykanin Billy Hamill. 
Nie udało się jednak utrzymać 
statusu pierwszoligowego, ale 
w 1998 roku GKM ponownie wy-
startował wśród najlepszych.

Do historii ligowego żużla w Gru-
dziądzu na stałe przejdą Robert 
Kempiński, Piotr Markuszewski, 
a także wspomniani już Robert 
Dados i Billy Hamill. Swoją żużlo-
wą przygodę w Grudziądzu rozpo-
czynał także tragicznie zmarły na 
torze żużlowym, znany zawodnik 
ice racingu, Grzegorz Knapp. Wy-
chowankiem klubu, który jeździł 
na przestrzeni ostatnich lat w in-
nych ośrodkach, jest też Krzysztof 
Buczkowski.

W wyniku różnych perturbacji 
GKM Grudziądz zlikwidowano 
w 2002 roku, ale szybko na jego 
miejsce powołano – w tym sa-
mym roku – Grudziądzkie Towa-
rzystwo Żużlowe. Na jego podbu-
dowie zaczęto wszystko od nowa, 
a więc od najniższej, trzeciej kla-
sy rozgrywkowej. W 2012 roku 
w Grudziądzu powrócono do tra-
dycyjnej nazwy GKM, którą nada-
no spółce akcyjnej, co spotkało się 
z dużą aprobatą kibiców. 6 listo-
pada 2014 roku GKM Grudziądz 
uzyskał tzw. dziką kartę upraw-
niającą do startu w rozgrywkach 
PGE Ekstraligi 2015. Na sezon 
2016 GKM otrzymał możliwość 
ubiegania się o licencję na starty 
w PGE Ekstralidze i zdecydował 
się na przystąpienie do rozgry-

wek, w których wywalczył piąte 
miejsce.

Rok później zespół okrzepł i pew-
nie zakończył zmagania w naj-
lepszej żużlowej lidze świata na 
miejscu szóstym, choć był to se-
zon dramatu Tomasza Golloba, 
który nie wystartował w żadnej 
ligowej potyczce na skutek wy-
padku na torze motocrossowym 
w Chełmnie, który miał miejsce 
w kwietniu 2016 roku. Wówczas 
GKM rozpoczął akcję #MistrzJe-
stJeden i m.in. sprzedaż żółtych 
koszulek opatrzonych takim 
hasztagiem, z których zysk został 
przeznaczony na rehabilitację To-
masza Golloba.

Ostatnie lata to ważne wydarze-
nie dla jednego z mniejszych klu-
bów w PGE Ekstralidze – remont 
stadionu. Przed sezonem 2018 
udało się dokończyć wiele prac 
związanych z instalacją siedzisk, 
a także remontem parku maszyn 
i wieżyczki sędziowskiej, którą 
postawiono na nowo. Zespół zy-
skał też pewność siebie, dzięki 
postawie lidera – Artema Laguty. 
Rosjanin w sezonie 2017 (najlep-
szy obcokrajowiec PGE Ekstraligi 
– zdaniem kibiców, wyróżnienie 
na Gali PGE Ekstraligi) uzyskał 
wyśmienitą średnią biegopunkto-
wą – 2,236, a rok później jeszcze 
ją poprawił – 2,390.

Transferowym hitem przed sezo-
nem 2020 okazało się pozyska-
nie Nickiego Pedersena.

FOGO Unia Leszno

Rok założenia: 1938
Barwy klubowe: biało-niebieskie
Medale DMP: złote medale - 17, 
srebrne medale - 8, brązowe me-
dale - 7

Miejscowa Unia to przede wszyst-
kim legendarny Alfred Smoczyk, 
który był Indywidualnym Mi-
strzem Polski z 1949 roku. Ten 
słynny leszczyński zawodnik zgi-
nął tragicznie w wypadku motocy-
klowym. Od 1951 roku w Lesznie 
odbywa się turniej żużlowy – Me-
moriał Alfreda Smoczyka, a miej-
scowy stadion to właśnie popular-
ny „Smok”, czyli Smoczyk.

Unia to jeden z klubów, w któ-
rym podtrzymywane są tradycje 
rodzinne uprawiania żużla. Piotr 
Pawlicki senior, a także jego dwaj 
synowie Przemysław i Piotr ju-
nior, Zenon Kasprzak i jego dwaj 

synowie Robert oraz Krzysztof, 
Damian i Dariusz Balińscy (oraz 
Damian jr Baliński – syn Da-
riusza), Roman Jankowski i sy-
nowie Marcin i Łukasz, Mariusz 
i Rafał Okoniewscy, Bernard 
i Zbigniew Jąderowie oraz Zdzi-
sław i Rafał Dobruccy stanowią 
przykłady tego, że miłość do żużla 
przechodzi z ojca na syna.
Zawodnicy Unii rywalizują w li-
dze z charakterystycznym bykiem 
na plastronie. W ostatnim okresie 
Leszno było również miejscem 
rywalizacji zawodników w SGP 
i SWC. Obiekt został zmoderni-
zowany, jest dużo nowocześniej-
szy niż w czasach, gdy zasiadało 
na nim nawet ok. 40 tys. widzów 
(jak choćby podczas fi nału MŚP 
w 1989 roku).

FOGO Unia Leszno w sezonie 
2015 w sposób bezdyskusyjny 
sięgnęła po tytuł Drużynowego 
Mistrza Polski na żużlu, a sukces 
zespołu oklaskiwało na stadio-
nie grubo ponad 20 tys. widzów! 
Kolejny rok nie był już tak udany 
i zespół skończył rozgrywki na 
przedostatnim miejscu w PGE 
Ekstralidze, co tylko zmotywo-
wało działaczy do oczekiwanego 
transferu i powrotu do Leszna Ja-
nusza Kołodzieja.

W sezonie 2017 ponownie tytuł 
mistrzowski powędrował do rąk 
żużlowców FOGO Unii Leszno, 
a koronacja złotych medalistów 
DMP miała miejsce na Nowym 
Olimpijskim we Wrocławiu. 
Przed sezonem 2018 nastąpił ko-
lejny wielki powrót do Leszna. 
Tym razem Jarosława Hampe-
la i… Unia na 80-lecie pozostała 
„królową żużla” ze złotem, któ-
re obroniła w 2019 roku. Było to 
trzecie z rzędu złoto, a tym sa-
mym w Lesznie pozostało nowe 
trofeum przechodnie PGE Eks-
traligi.

MOTOR Lublin

Rok założenia: 1962
Barwy klubowe: żółto-biało-nie-
bieskie
Medale DMP: złote medale - 0, 
srebrne medale - 1, brązowe me-
dale - 0

Żużel przy Alejach Zygmuntow-
skich w Lublinie i historia miej-
scowych „Koziołków” kojarzyć 
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mogą się przede wszystkim ze 
słynnym Hansem Nielsenem. 
Zawodnik poprowadził Motor 
do najpiękniejszego sukcesu 
w dziejach, czyli zdobycia srebr-
nego medalu w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski w sezonie 
1991. Wówczas o sile zespołu sta-
nowili także Australijczyk, Leigh 
Adams, Czech Antonin Kasper, 
a także plejada polskich zawod-
ników: Dariusz Stenka, Marek 
Kępa, Jerzy Mordel, Dariusz Śledź 
i Jerzy Głogowski.
W Lublinie przez lata nie brako-
wało talentów, dobrych zawodni-
ków i trenerów, a kibice do dziś 
wspominają sukcesy Zbigniewa 
Studzińskiego, Tadeusza Bere-
ja lub Witolda Zwierzchowskiego.

Do historii przeszła data 1 kwiet-
nia 1990 roku, choć wielu uwa-
żało, że to żart primaapriliso-
wy, Hans Nielsen po raz pierwszy 
właśnie wtedy założył plastron 
Motoru i wystąpił w meczu z RO-
W-em Rybnik. Zawody zakoń-
czył z dorobkiem 14 punktów, 
a jedynej porażki doznał z Euge-
niuszem Skupieniem. Późniejsze 
koleje losu Motoru bywały różne, 
ale dość szybko drużyna straci-
ła wartość sportową. W 1995 rok 
to degradacja do niższej klasy 
rozgrywkowej, a także pożegna-
nie z młodymi nadziejami klu-
bu: Pawłem Staszkiem i Rober-
tem Dadosem (Indywidualny 
Mistrz Świata Juniorów z 1998 
roku).

Odbudowa klubu, ale już pod 
nową nazwą – KM Cross Lu-
blin – rozpoczęła się w 2017 roku. 
Wówczas reaktywowano sekcję 
żużlową i od razu udało się, po ba-
rażach ze Stalą Rzeszów, uzyskać 
awans do Nice 1. Ligi Żużlowej, 
a stamtąd droga wiodła do PGE 
Ekstraligi, która stała się faktem 
w sezonie 2019. 

Znaczący wkład w odbudowa-
nie i funkcjonowanie lubelskiego 
żużla ma rodzina Kępów: Marek, 

którego kibice szanują jako by-
łego żużlowca Motoru, a także 
jego syn Jakub – dyrektor spor-
towy i prezes młodego pokolenia, 
a przede wszystkim „mózg” całego 
klubu. W klubie nie odżegnują się 
od tradycji. Maciej Kuciapa i Ro-
bert Jucha, którzy kiedyś jeździli 
na żużlu, dziś wspierają szkolenie 
młodzieży. Jest też Jacek Ziół-
kowski, który doskonale zna re-
gulamin, a kiedyś próbował swo-

ich sił jako sędzia żużlowy.

Pierwszy sezon w PGE Ekstra-
lidze zakończył się dla drużyny 
dwoma ważnymi wydarzeniami: 
wszystkie mecze obejrzały kom-
plety widzów, a zespół utrzymał 
się w szeregach najlepszych.

ROW Rybnik

Rok założenia: 1932
Barwy klubowe: zielono-czarne
Medale DMP: złote medale - 12, 
srebrne medale - 6, brązowe me-
dale - 5

Rybnicki klub to prawdziwy po-
tentat w historii polskiego żużla. 
Aż 12 złotych medali Drużyno-
wych Mistrzostw Polski, plasuje 
go na drugim miejscu w tabeli 
wszech czasów! Historia żużla 
w Rybniku jest bardzo bogata.
W 1932 roku powstał Rybnicki 
Klub Motocyklowy. W 1946 roku 
klub wznowił działalność. Dwa 
lata później działalność RKM 
przejęło Zrzeszenie „Budowlani”. 
W 1950 roku rybniczanie wywal-
czyli pierwszy, srebrny, medal 
DMP. W 1951 roku działalność 
sekcji przejął Klub Sportowy 
„RYF”. Sportem kierowało Zrze-
szenie „Górnik”. W 1956 roku 
drużyna wywalczyła swój pierw-
szy tytuł DMP. W 1964 roku na-
stąpiło połączenie Górnika Ryb-
nik z Górnikiem Chwałowice, 
a nowy twór przyjął nazwę Klub 
Sportowy ROW Rybnik.

Najnowsze dzieje ROW to szereg 

zawirowań. Był okres, gdy żuż-
lowcy z Rybnika jeździli w lidze 
pod nazwą RKM, ale od 2012 roku 
wrócono do tradycyjnej nazwy 
ROW (potem ŻKS ROW). „Reki-
ny”, bo taki przydomek przylgnął 
do „górniczej” drużyny, w PGE 
Ekstralidze jeździły w sezonie 
2016 w roli beniaminka i zajęły 
szóste miejsce w ligowej tabeli. 
Kolejny sezon, 2017, przyniósł 
ósme miejsce i spadek do niższej 

klasy rozgrywkowej. W 2018 roku 
rybniczanie zajęli drugie miejsce 
w Nice 1. LŻ. Do PGE Ekstraligi 
wrócili po wywalczeniu awansu 
w sezonie 2019.

Rybnicki żużel to cała plejada 
gwiazd, reprezentantów Polski, 
zdobywców wielu medali mi-
strzostw świata, a wśród nich 
m.in.: Joachim Maj, Jerzy Wi-
lim, Andrzej Tkocz, Stanisław 
Tkocz, Jan Tkocz, Jan Nowak, 
Andrzej Wyglenda, Jerzy Gryt, 
Piotr Pyszny, Eugeniusz i Anto-
ni Skupień, Henryk Bem, Adam 
Pawliczek, Mirosław Korbel, Ma-
riusz Węgrzyk, Łukasz Romanek, 
Roman Chromik i Rafał Szom-
bierski. W ostatnich latach jako 
potencjalnego następcę sukcesów 
rybnickiego żużla wskazuje się 
wnuka słynnego Antoniego Wo-
ryny, Kacpra. Zawodnik jest moc-
no związany ze Śląskiem i swoim 
klubem.

Po raz ostatni medal Drużyno-
wych Mistrzostw Polski padł łu-
pem ROW-u w 1990 roku i było 
to srebro.

BETARD SPARTA Wrocław
Rok założenia: 1950

Barwy klubowe: żółto-czerwone
Medale DMP: złote medale - 4, 
srebrne medale - 10, brązowe me-
dale - 9

Wiele historycznych skojarzeń 
dotyczących Sparty łączy się 
przede wszystkim z monumental-
nym Stadionem Olimpijskim oraz 
słynnym sektorem pod wieżą z ze-
garem, gdzie zasiadają najzago-
rzalsi sympatycy Sparty. Ofi cjalna 

strona klubowa wymienia dwie 
legendy wrocławskiego żużla. 
Pierwszą jest były duński żużlo-
wiec Tommy Knudsen (zawodnik 
wrocławskiego klubu w latach 
1992-1997), drugą nieżyjący tre-
ner Ryszard Nieścieruk (drużynę 
żużlową prowadził w latach 1991-
1995, zdobył z nią trzy tytuły Dru-
żynowego Mistrza Polski w latach 
1993 – 1995). Ryszard Nieścieruk 
posiadał naukowy tytuł doktora, 

uzyskany na AWF w Poznaniu, 
zwano go „Wielkim Magiem” z ra-
cji na kunszt menedżerski i wielką 
intuicję w prowadzeniu zespołu.

Do najbardziej znanych wro-
cławskich żużlowców należeli 
z pewnością Piotr Bruzda (był 
liderem w pierwszej połowie 
lat siedemdziesiątych), Edward 
Kupczyński (najlepszy zawodnik 
w latach pięćdziesiątych, a tak-
że zdobywca największej liczby 
medali w rozgrywkach o Indy-
widualne Mistrzostwo Polski 
spośród wszystkich zawodników 
z Wrocławia), Konstanty Pociej-
kowicz (przykład żużlowca wier-
nego Sparcie do zakończenia ka-
riery, Indywidualny Mistrz Polski 
z 1960 roku), Robert Słaboń (był 
liderem drużyny w drugiej poło-
wie lat siedemdziesiątych, odzie-
dziczył miłość do żużla po ojcu 
– Adolfi e. Syn Roberta Słabonia, 
Krzysztof, który na początku wy-
stępował w Polonii Bydgoszcz, 
również ścigał się dla barw wro-
cławskich) i Jerzy Trzeszkow-
ski (najwięcej razy wystartował 
w fi nałach mistrzostw świata ze 
wszystkich wrocławskich zawod-
ników). 
Ostatnim wychowankiem, który 
wyszedł spod ręki trenera Mar-
ka Cieślaka i ciągle się rozwija, 
jest Maciej Janowski, choć ważny 
młody żużlowiec BETARD Sparty 
to mistrz świata juniorów 2017 
i 2019 – Maksym Drabik, który 
jest już seniorem.

W sezonie 2017 żużlowcy 
BETARD Sparty sięgnęli po 
srebrny medal DMP i uczyni-
li to na Nowym Olimpijskim. 
Obiekt przeszedł przed rozgryw-
kami gruntowną przebudowę 
i to właśnie Nowy Olimpijski był 
miejscem, które gromadziło naj-
więcej kibiców na meczach PGE 
Ekstraligi w całych rozgrywkach 
– średnio 11.680 kibiców/mecz. 
Na tym obiekcie w 2017 roku 
rozegrano także parowy turniej 
żużlowy w ramach The World Ga-
mes, a w 2018 roku Speedway of 
Nations. Do Wrocławia w sezonie 
2019 (po dwunastu latach prze-
rwy) wróciły też zawody z cyklu 
Grand Prix.

Od sezonu 2019 na Nowym Olim-
pijskim rozgrywany jest memo-
riał Tomasza Jędrzejaka. Jedna 
z legend Sparty, zawodnik wycho-
wany w klubie z Ostrowa, zmarł 
14 sierpnia 2018 roku.

FALUBAZ Zielona Góra

Rok założenia: 1946
Barwy klubowe: żółto-biało-zie-
lone
Medale DMP: złote medale - 7, 
srebrne medale - 2, brązowe me-
dale - 5
Pierwsze skojarzenie związane 
z Falubazem, gdy spojrzy się na 
stroje zawodników z Zielonej 
Góry, to „Myszka Miki”. Na po-
czątku lat sześćdziesiątych XX 
wieku właśnie „Myszka Miki” 
stała się symbolem drużyny, a jej 
podobizna widnieje od tego czasu 
na plastronach (teraz w zasadzie 
już kombinezonach) żużlowców 
z Winnego Grodu. Zgrzeblarki, 
Morawski, ZKŻ i Falubaz to naj-
bardziej znane nazwy drużyny 
żużlowej z Zielonej Góry.

Stadion żużlowy w Zielonej Górze 
ma przydomek W69 (Wrocław-
ska 69 to adres obiektu). Jak in-
formuje falubaz.com, na obiekcie 
znajduje się Galeria Sław Zielono-
górskiego Żużla. Inne ciekawostki 
na temat W69: podczas jednego 
z sezonów zielonogórski stadion 
posiadał aż dwie wieżyczki sę-
dziowskie. Wszystko za sprawą 
nowej wieżyczki, którą budowa-
no w trakcie sezonu (wieżyczka 
ta stoi do dzisiaj). Stara wieżycz-
ka stała wówczas tuż przed nowo 
wznoszoną konstrukcją. Słup 
w środku trybun stał się przed-
miotem wielu dowcipów, mało 
jednak osób wie, iż pierwotnie 
planowano ustawienie tuż za ban-
dą kilkudziesięciu niewielkich 
masztów z oświetleniem toru (po-
dobne zamontowano na stadionie 
żużlowym w Ostrowie). Przy ta-
kim rozwiązaniu, zamiast jedne-
go słupa byłoby ich przynajmniej 
kilkanaście.

Zielonogórski stadion żużlowy 
jest własnością miasta Zielo-
na Góra i zarządzany jest przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Na stadionie znajduje się 
siedziba klubu żużlowego (ZKŻ 
SSA oraz Stowarzyszenia ZKŻ). 
Najbardziej znani zielonogórscy 
żużlowcy to: Andrzej Huszcza, 
Piotr i Paweł Protasiewiczowie, 
Maciej Jaworek, Sławomir i Pa-
tryk Dudkowie, Jan Krzystyniak, 
Rafał Kurmański i Zbigniew Mar-
cinkowski.

W sezonie 2019 zielonogórzanie 
występowali z nowym claimem 
#SuperFalubaz i mocno przebu-
dowanym składem, do którego 
trafi ł m.in. Nicki Pedersen (wcze-
śniej po raz ostatni jeździł w Fa-
lubazie w latach 2004 – 2005). 
W klubie doszło również do zmia-
ny na stanowiskach zarządzają-
cych. Nie doprowadziło to jednak 
do zdobycia medalu DMP.

Przed sezonem 2019 pozyskano 
nowego sponsora tytularnego – 
STELMET. Z kolei do rozgrywek 
sezonu 2020 zespół przystąpił 
pod hasłem: Hej, Hej Falubaz.

(źródło: speedwayekstraliga.pl)
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Gotowali, by pomagać
To było pierwsze takie 

wydarzenie w naszym 
mieście — w dzień po 

prezentacji drużyny zawodni-
cy Włókniarza gotowali z mi-
strzami kuchni, aby pomóc 
w zebraniu funduszy na reha-
bilitację swojego młodego ko-
legi Kamila Cieślara.

„Żużel od kuchni” zgromadził nie 
tylko najznamienitszych jeźdźców 

klubu Eltrox Włókniarza Często-
chowa, ale także licznych gości, 
którzy chcieli zobaczyć swoich 
ulubieńców w niecodziennej dla 
nich roli.
— Pomysł na zorganizowanie 
takiego wydarzenia wyszedł od 

nas — mówi Katarzyna Dębińska, 
dyrektor generalny Hotelu Arche. 
- Z częstochowskim Włóknia-
rzem współpracujemy od dwóch 
lat. Gościmy u nas zawodników. 
Ponieważ wiemy, że żużel w na-
szym mieście cieszy się tak dużą 
popularnością, zaproponowali-
śmy klubowi wspólne przedsię-
wzięcie charytatywne.
Goście imprezy mogli podziwiać 
mistrzów patelni i ich pomocni-

ków z Włókniarza w akcji, spró-
bować wyśmienitych potraw, ale 
przede wszystkim pomóc młode-
mu zawodnikowi.
Całkowity dochód z wydarzenia 
przekazany został bowiem na re-
habilitację żużlowca, który jako 

junior startował w częstochow-
skim klubie.
— Impreza wypadła wspania-
le, goście dopisali, pomogliśmy 
młodemu sportowcowi, więc my-
ślimy o jej powtórzeniu — infor-
muje Katarzyna Dębińska. — Je-
stem po rozmowach z władzami 
klubu i nie wykluczam, że powtó-
rzymy takie wydarzenie. Mamy 
nadzieję, że takie charytatywne 
gotowanie z gwiazdami stanie 
się cykliczną imprezą w naszym 
hotelu. Jest przecież wiele osób, 
którym przyda się pomoc.
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#BialoZielonaRodzina
Ze względu na obostrze-

nia związane z pandemią 
koronowirusa pierw-

sza runda odbędzie się bez 
udziału kibiców. Na szczęście 
kolejne rundy, począwszy od 
tej, która zostanie rozegrana 
19 czerwca, będą odbywać się 
z udziałem ograniczonej licz-
by kibiców do 25% miejsc na 
stadionie. Wszystko wskazuje 
jednak na to, że w miarę upły-
wu czasu, obostrzenia będą ła-
godzone i niedługo spotkamy 
się w większym gronie na Are-
nie zielona-energia.com.

Tymczasem zapytaliśmy naj-
lepszych kibiców PGE Ekstra-
ligi o odczucia, jakie związane 
są z dyscypliną żużlową, a także 
samym klubem ze Lwem na pla-
stronie. 
Twoje pierwsze skojarzenie z żuż-
lem? 
Dlaczego kibicujesz Włókniarzo-
wi? 
Co kojarzy Ci się z tym klubem 
oraz któremu z zawodników naj-
mocniej kibicujesz?

Martyna, Kuba i Krzysztof 
Żużel kojarzy mi się z ciepłą, 

słoneczną niedzielą, rykiem 
silników i specyficznym zapa-
chem. Jest to przede wszystkim 
rodzinna tradycja. Na żużel od 
najmłodszych lat zabierał nas 
tata, więc miłość do Włókniarza 
weszła nam w krew naturalnie. 
Wspaniała rodzinna atmosfe-
ra na trybunach, emocjonujące 
wyścigi i wybuch radości, kiedy 
nasz zawodnik wyprzedza rywa-
la na samej mecie o błysk szpry-

chy. Atmosfera, dzięki której 
obcy ludzie siedzący obok Ciebie 
na krótki moment zaczynają być 
rodziną. Z aktualnych zawod-
ników Fredka Lindgren i Leon 
Madsen, niestety zawodnicy do-
syć często zmieniają kluby, więc 
tym samym sympatie potrafią 
się szybko zmieniać. Z byłych za-
wodników zdecydowanie Sławo-
mir Drabik.

Karolina i Artur
Na pewno niesamowita atmos-
fera na stadionach. Rywaliza-
cja na torze. Prędkość i mijanki. 
Sport, który się ogląda z zacieka-
wieniem od pierwszego do ostat-
niego biegu. Kibicuję, ponieważ 
od dziecka kochałem motory. 
Mamy w naszym mieście wspa-
niały klub z niesamowitymi ki-
bicami. Mecze w Częstochowie 
zapewniają nam niezapomniane 
emocje oraz pomagają popra-

Martyna, Kuba i Krzysztof

K
ar

ol
in

a 
i A

rt
ur

K
ar

ol
in

a 
i A

rt
ur



gazetaregionalna.com 11ŻUŻLOWY SKARB KIBICA

2852REKLAMA

wić nastrój. Kochamy ten klub 
, ten sport i dlatego kibicujemy 
Włókniarzowi. Przede wszystkim 
zawodnicy Joe Screen, Sławomir 
Drabik czy Sebastian Ułamek. 
Na żużel zaczęliśmy chodzić w la-
tach 90 i ci właśnie zawodnicy 
zdobyli dla nas Mistrzostwo Pol-
ski w 96 r. A najbardziej kibicuje-
my Leonowi Madsenowi.

Agnieszka, Małgorzata, Łu-
kasz, Sławek
Żużel to atmosfera przesiąknięta 
emocjami, super zabawa, adre-
nalina, zapach żużla, kibicowa-
nie, moc silników, a Włókniarz to 
najlepsi zawodnicy . Kibicujemy 
całej drużynie.

Piotr 
Intensywne emocje i 60 sekundo-
wa adrenalina porównywalna 

do przejażdżki rollercoasterem. 
Włókniarz to moja lokalna dru-
żyna i kibicuję jej od dziecka, kie-
dy jeszcze ojciec prowadził mnie 

na żużel. Kojarzy mi się szaleń-
czy wyścig i legendarne wejście 
Joe Screena. Aktualnie kibicuje 
Leonowi Madsenowi z uwagi na 
bardzo dobra technikę oraz po-
dejście sportowe.

Łukasz
Pierwsze skojarzenie z żużlem?
Moim pierwszym skojarzeniem 
z żużlem jest największa ikona 
Włókniarza czyli Sławomir Dra-
bik. On rozpoczął z rozmachem 
moje zamiłowanie do tego spor-

tu. Dalej z trybun słychać okrzyki 
Sławek... Sławek... D... Sławek... 
Drabik... OLE...

Dlaczego kibicujesz Włókniarzo-
wi?
To pytanie wydaje się oczywiste. 
Takich emocji i adrenaliny nie 
znajdzie się w żadnym zakątku 
naszego kraju. Kiedy biało-zielo-
ne Lwy stają pod taśmą startową 
to tylko dopingujesz z całej siły 
i w głowie sobie myślisz, że musi 
być 5:1.

Co kojarzy Ci się z tym klubem 
oraz któremu z zawodników naj-
mocniej kibicujesz?
Najbardziej kojarzy mi się finał 
z 2003, kiedy zdobyliśmy mi-
strzostwo Polski. Nie było gdzie 
usiąść. Ja siedziałem na scho-

dach, bo siedzenia były już po 
zajmowane od samego otwar-
cia bram. To był najpiękniejszy 
mecz, na którym byłem.
Co do pytania, któremu zawod-
nikowi najmocniej kibicuje, to 
na dzień dzisiejszy chyba Leon 
Madsen, ale prawdę mówiąc 
to czy Rysiek Holtański, który 
również zaliczamy jest do ikony 
Włókniarza czy Fredka. To są 
zawodnicy, którym kibicowałem 
i dalej zamierzam kibicować. 
Najlepiej jakby to był jakiś Polak 
z krwi i kości, ale na taki talent 
jak Bartek Zmarzlik to musimy 
poczekać.
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#BialoZielonaRodzina
Paweł i Piotr
Emocje. Od lat kibicuję Włók-
niarzowi, tata zabrał nas, gdy 
mieliśmy po 6 lat. Żużel kojarzy 
mi się z miłym spędzeniem cza-
su i super atmosferą. Kibicuję 

wszystkim, którzy jadą z Lwem 
na piersi, a najbardziej Leonowi.

Marcin
Pierwsze skojarzenie z żużlem - 
adrenalina, prędkość, tradycja, 
emocje. Kibicuję Włókniarzowi 
z miłości do tego sportu, którą 
zaraził mnie brat mojej mamy 
czyli mój wujek. Włókniarz to 
jest tradycja. Co kojarzy mi się 
z tym klubem - jest to klub, który 
ma i miał w swojej historii naj-
większych fighterów tego sportu. 
Zawsze kibicowałem wychowan-
kom klubu, teraz bardzo kibicuję 
Mateuszowi Świdnickiemu, Mi-
chałowi Gruchalskiemu i wielu 
innym chłopakom, którzy wywo-
dzą się z Włókniarza. Idolem był 
zawsze Eric Gundersen, potem 
Joe Screen, Sławek Drabik. Te-
raz trzymam kciuki za Fredri-
ka Lindgrena, Patryka Dudka 
i Pawła Przedpełskiego.

Ilona
Jestem na każdym meczu domo-
wym i mocno trzymam kciuki 
za naszych Lwów. Doskonałym 
przykładem tego jak kibicuję 
biało - zielonym jest stworzo-

na przeze mnie piosenka dla 
klubu i kibiców pod tytułem 
„Częstochowskie Lwy”, która 
od 30 maja trafiła na YouTube,  

także polecam serdecznie! 
Pierwsze skojarzenie z żużlem - 
niesłychane emocje i adrenalina 
oraz zapach metanolu. Co ko-
jarzy mi się z tym klubem - nie-
samowita wola walki i najlepsi 
kibice w całej Polsce. Któremu 
z zawodników kibicuję najmoc-
niej - nigdy nie kategoryzowałam 
zawodników na tych, którym ki-
bicuje bardziej, a którym mniej. 
Każdy, u którego na plastronie 
widnieje lew ma ode mnie tyle 
samo wsparcia.

Pani Ilona Tatar jest autorką za-
równo tekstu, jak również linii 
melodycznej piosenki pod tytu-
łem „Częstochowskie Lwy”. Za 
aranżację i produkcję piosenki 
odpowiedzialny jest Bogdan Za-
sępa.
Tekst piosenki poniżej, natomiast 
cały utwór możecie znaleźć Pań-
stwo w serwisie YouTube pod lin-
kiem:
https://youtu.be/VM5NFJg1GIk

1) Żużlowym hymnem wita-
my Was!
Kibicowania nadszedł już 
czas.
Warkot silników - za nimi 
kurz,
Biało - zieloni ruszają już!
Ref:
Do boju, do boju - hej, klubie 
nasz!
Do boju - zwycięstwo w kie-
szeni masz!
x2
2) Gdy z przodu kevlar, a na 
nim lew
Już tłum kibiców zaczyna 
śpiew.
Całe trybuny - emocji full!
Znów przy Olsztyńskiej zary-
czał król!
Ref:
Do boju, do boju - hej, klubie 
nasz!
Do boju - zwycięstwo w kie-
szeni masz!
x2
3) Cieszą się wszyscy, cieszę 
się ja
Włókniarz kolejne zwycię-
stwo ma!
Duma rozpiera, brakuje słów!
Najwyższe podium będzie dla 

Lwów !
Ref:
Do boju, do boju - hej, klubie 
nasz!
Do boju - zwycięstwo w kie-
szeni masz!
x3

Paulina
Żużel kojarzy mi się z przyjaciółmi 
i niegasnącą euforią. Od 10 lat śle-
dzę zmagania zawodników Włók-
niarza, nikt w mojej rodzinie nie 
fascynował się wcześniej czarnym 
sportem. Wszystkie mecze zawsze 
poprawiają mi nastrój i pozwalają 
trochę „odskoczyć” od codzienno-
ści. Kibicowanie ukochanemu klu-
bowi jednoczy ludzi i umacnia wię-
zi. To dla mnie bardzo ważne. Czy 
kibicuje komuś najmocniej? Wielu 
zawodników mnie fascynuje, a ich 
postawy jako sportowców są god-
ne podziwu. Nie jestem w stanie 
zdecydować się na jednego z nich.

Agnieszka
Już nie mogę się doczekać  
12 czerwca, kiedy to wystartuje 
dość spóźniona w tym roku najlep-
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sza żużlowa liga świata. Co praw-
da w mediach były transmitowane 
stare mecze, ale niestety o ile war-
kot motocykli można było sobie 
przypomnieć, to tego zapachu nie 
da się odtworzyć.

Sport ten kojarzy mi się przede 
wszystkim z zapachem metanolu, 
cudowną atmosferą na trybunach 
i napięciem w każdym biegu. Emo-
cje podczas całego meczu są nie-
powtarzalne. Współpraca kibiców 
choćby podczas „szkocji” czy zwy-
kłej fali, to rzecz imponująca.

Uwielbiam żużel i nasz klub. Lwy 
znane są z waleczności. Nie podda-
ją się do końca, i potrafią pokazać 
„lwi pazur”.

Komu kibicować w tym sezonie?
Osobiście kibicuję każdemu z za-
wodników, bo żużel to sport dru-

żynowy. By były wyniki, musi być 
współpraca. Bez współpracy na 
torze nie będzie zwycięstwa, gdyż 
jeden zawodnik meczu nie wygra.

Życzę Włókniarzowi by ten sezon 
przyniósł kolejne mistrzostwo, by 
obyło się bez defektów i upadków, 
oraz by kibice z każdego meczu 
wychodzili usatysfakcjonowani 
i dumni z drużyny.

Małgorzata
Pierwsze skojarzenie z żużlem? 
Sport na pograniczu życia i śmier-
ci. Kiedy wchodzę na stadion już 
odczuwam emocje. Jestem byłym 
sportowcem więc ta atmosfera 
wyjątkowo mi odpowiada. Żużel 
to wielkie widowisko. Uwielbiam 
ryk motocykli, których osobiście 

się boję i dlatego jest w tym coś 
podniecającego. Również nieprze-
widywalność. Atmosfera na try-
bunach, ta jedność kibicowska. To 
jest silne i piękne. Kiedy patrzę na 
zawodników z tyłu głowy mam 
zdanie wypowiedziane przez Mar-

ka Cieślaka „na mecz idzie się jak 
na wojnę, nigdy nie wiadomo czy 
się wróci” – to mnie tak samo prze-
raża jak i pociąga.

Dlaczego kibicujesz Włókniarzowi? 
Bo to najlepszy klub! Klub z pięk-
nymi tradycjami dla mnie jako 
rodowitej  częstochowianki miejsce 
legendarne. Moja rodzina zawsze 
kibicowała Włókniarzowi. Mam 
gdzieś w annałach zdjęcie moich 
dziadków na wałach przy torze, 
stare, powojenne . Widzę z okna 

jupitery i słyszę wrzawę kibiców 
i odgłosy toru. Jakby mogło mnie 
tam nie być...

Co kojarzy Ci się z tym klubem oraz 
któremu z zawodników najmocniej 
kibicujesz ?

Ten klub to ludzie. Ci dzisiaj  
i ci z przeszłości. Jestem sentymen-
talna. Lubię historię. Doceniam nie 
tylko zwycięstwa tych obecnych, 
ale dokonania tych, co przed nimi. 
Kiedyś na jednym z meczów sie-
działam razem z królem toru i życia 
Józefem Jarmułą, który w trakcie 
biegów redagował mi mecz. To jest 
coś. Potem zawiązałam mu słyn-
ną czarną chusteczkę w grochy na 
szczęście. Było wesoło. Komu kibi-
cuję dziś? Niech to pozostanie moją  
tajemnicą .

2855REKLAMA
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Sylwia
Myślę, że moim pierwszym skoja-
rzeniem z żużlem jest słowo walka, 
ponieważ w tym sporcie jest nie-
unikniona i trwa aż do ostatniej se-
kundy.
Kibicuję Włókniarzowi, ponieważ 
jest to klub z mojego rodzinnego 
miasta.

Zostałam wychowana na tym spo-
rcie od zawsze w mojej krwi płynął 
metanol, a w sercu nosiłam biało-
-zielone barwy. Z tym klubem naj-
bardziej kojarzy mi się wygrana, bo 
nieważne czy przegrają czy wygrają, 
dla mnie Włókniarz zawsze będzie 
zwycięzcą. Najbardziej kibicuję 
i wspieram Leona Madsena, ponie-
waż on pokazuje, że wszelkie trud-
ności nie są w stanie go pokonać.

Paweł
Wiele osób pierwsze wspomnie-
nie z żużla ma podobne, kojarzo-
ne pewnie z tatą, który zabierał na 
mecze, zapachem paliwa i charak-
terystycznym rykiem motorów. 
Ja pamiętam jak w piątej klasie 
szkoły podstawowej wymykałem 
się z domu w niedzielne popołu-
dnie. Zbieraliśmy się dużą grupą 
kolegów z Lisińca i jechaliśmy na 
mecz. W autobusie, od razu, gło-
śno kibicowaliśmy. Mój starszy 
brat uszył flagę z dwóch trójkątów 
białego i zielonego. To czasy kiedy 
jeździł Józek Kafel, Sławek Dra-
bik, Darek Rachwalik.

Dzisiaj mamy jeden z ładniejszych 
obiektów w Polsce i wciąż Włók-
niarz to niemal religia w Często-
chowie. Na meczach spotykam 
znajomych z ulicy, dzielnicy i miesz-
kających kilkanaście kilometrów od 
Częstochowy. Dlatego może każde 
zawody to niecodzienne emocje, 
a przede wszystkim wspaniałe wi-
dowisko sportowe. Zmagania in-

dywidualne zawodników, a jednak 
liczy się cały zespół. Kibicuję więc 
całej drużynie, no może najmocniej 
Pawłowi Przedpełskiemu (to wszak 
Paweł).  Włókniarz odkąd pamię-
tam jest czołowym klubem w Kraju 
z tego jestem bardzo dumny.

Jacek
Pierwsze skojarzenie z żużlem? 
Oczywiście Włókniarz Częstocho-
wa, bo to klub z mojego miasta, 
któremu kibicuję od najmłodszych 
lat. Żużel to „czarni rycerze”, któ-
rzy toczą wspaniałe boje na owalu 
rozgrzewając żywiołowo reagują-
cych kibiców. Po prostu wspaniała 
atmosfera i prawdziwe emocje ja-
kich dostarcza ta dyscyplina. 

Dlaczego kibicujesz Włókniarzowi?
Włókniarz jest drużyną z nasze-
go miasta, a jestem lokalnym pa-
triotą. W pełni utożsamiam się 
z klubem, który na trwałe zapisał 
się w historii Częstochowy łącząc 
pokolenia kibiców. Kiedy wygry-

wa Włókniarz czuję dumę, ale i po 
porażkach pozostaję wiernym ki-
bicem. Fani naszych lwów to elita 
kibiców żużlowych.
Co kojarzy Ci się z tym klubem oraz 
któremu z zawodników najmocniej 
kibicujesz?
Z klubem kojarzę wiele wspania-
łych chwil i emocji. Pamiętam dwa 
tytuły mistrzowskie, a w szczegól-
ności ten z 2003 roku zdobyty na 
naszym stadionie. Kiedy mówisz 
„Włókniarz” wiesz, że to coś więcej 
niż klub – wspaniała historia, za-
wodnicy, sukcesy i nasz herbowy 
lew. Kibicuję całej drużynie, bo tyl-
ko drużynowa jazda doprowadzi 
nas na najwyższy szczyt. Jeśli jed-
nak miałbym wskazać ulubieńca, 

to oczywiście jak dla większości 
fanów biało-zielonych jest nim 
Leon Madsen – prawdziwy kapi-
tan drużyny, na którego możemy 
liczyć w najtrudniejszych mo-
mentach.
Pozdrawiam wszystkich fanów 
żużla z naszego miasta, a klubo-
wi życzę wielu sukcesów w tym 
sezonie ukoronowanych złotymi 
medalami DMP.

Piotr
Pierwsze skojarzenie z Żużlem:

Hałas, ryk maszyn i zapach spalin. 
Tego nie można sobie wyobrazić, 
to trzeba przeżyć... a jak usiądziesz 
jeszcze na łuku i dostajesz żużlem 
po oczach... sama przyjemność :)
Dlaczego kibicuję Włókniarzowi:
Włókniarz to wysokiej klasy ze-

spół. To najwyższa liga krajowa. 
Sport ten cieszy się dużą popular-
nością w naszym mieście. Każdy 
mecz przynosi mi dużo emocji. To 
jest magia :)
Co kojarzy mi się z tym klubem:
Chyba nasze biało zielone, nie-
zwyciężone barwy... i Mistrzostwo 
Polski w 2003 roku. Wtedy całe 
miasto świętowało sukces naszej 
drużyny.
Któremu z zawodników najmocniej 
kibicuję:
Kibicuje Leonowi Madsenowi, jest 
mocny na torze i zaangażowa-
ny w walkę dla naszej drużyny. 
Zawsze przywozi wiele punktów, 
do tego jest bardzo sympatyczny 
i skromny.
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Mateusz Świdnicki, czy Bartłomiej Kowalski?
Nie od dziś wiadomo, że 

w PGE Ekstralidze, naj-
lepszej żużlowej lidze 

świata, oprócz liderów dru-
żyn, którzy co mecz są wręcz 
zobowiązani do maksymal-
nych zdobyczy punktowych, 
o ostatecznym wyniku często 
decyduje postawa juniorów.

Czy ELTROX Włókniarz Często-
chowa może pochwalić się jedną 
z najlepszych formacji junior-
skich w PGE Ekstralidze? Na 
pewno ciężko jednoznacznie to 
stwierdzić. O ile o postawę i for-
mę Jakuba Miśkowiaka można 
być spokojnym, kolejny już se-
zon będzie startować w barwach 
częstochowskich Lwów, to pod 
znakiem zapytania pozostaje dys-
pozycja kandydatów na pozycję 
drugiego juniora. 
O miano doparowego walczy 
dwójka utalentowanych młodzie-
żowców: Mateusz Świdnicki oraz 
Bartłomiej Kowalski. O tym, któ-
ry z tej dwójki stanie pod taśmą 
reprezentując ELTROX Włók-
niarz Częstochowa w meczach 
PGE Ekstraligi zadecyduje bieżą-
ca forma. 

Mateusz Świdnicki w poprzed-
nim sezonie pokazał się bardzo 
pozytywnie w wielu swoich wy-

stępach, zarówno jeśli chodzi 
o występy krajowe, ale również na 
zagranicznych torach. Reprezen-
tował na zasadzie wypożyczenia 
drugoligowy zespół Wilków Kro-
sno, a także brał udział w zawo-
dach młodzieżowych w barwach 
Włókniarza Częstochowa. - Jeżeli 
chodzi o Wiliki Krosno, najlepiej 

wychodziły mi mecze na wyjaz-
dach. Nie mogę się zbytnio odna-
leźć na torze w Krośnie. Jestem 
zawodnikiem, który lubi krótsze 
tory, tak jak tor w Bydgoszczy 
czy Opolu. Jeśli chodzi o kluby 
polskie, to było kilka ofert, na-
tomiast ja jestem z Częstocho-
wy i zawsze chciałem zdobywać 

punkty dla Włókniarza i po pro-
stu o to walczę cały czas.
W przygotowaniach do nadcho-
dzącego sezonu, które przedłu-
żyły się ze względu na epidemię 
koronowirusa, wychowanek czę-
stochowskiego klubu dużo czasu 
spędzał na siłowni -Trenujemy 
z innym trenerem, aczkolwiek 
tematyka jest bardzo zbliżona. 
Ćwiczę tak, żeby nie przybierać 
masy mięśniowej, głównie ćwi-
czenia z własnym ciężarem ciała. 
Pod względem fizycznym czu-
ję się dużo lepiej, aniżeli było to 
w poprzednich latach.

Ogromnym wsparciem dla Ma-
teusza Świdnickiego w przygo-
towaniach jest pomoc ze strony 
klubu. - Jeśli chodzi o sprzęt to 
mam zapewnienie, że będę miał 
sprzęt z najwyższej półki, będą 
to silniki Fleminga Graversena. 
Prezes Michał Świącik obiecał, 
że wszystko zapewni tak, abym 
mógł spokojnie spać i zajął się 
przede wszystkim jazdą oraz 
ewentualnymi drobnymi korek-
tami przy sprzęcie podczas za-
wodów i po meczu. Mam rów-
nież zapewnionego mechanika. 
Dziękuję prezesowi Michałowi 
Świącikowi, że podjął taką decy-
zję i odciążył mnie, a także moich 
rodziców.

Zawodnik na pierwszych trenin-
gach skupił się głównie na wyczu-
ciu motocykla, a następnie testo-
waniu silników oraz poprawnych 
ustawieniach. Oprócz treningu 
na torze pamięta w swoich dzia-
łaniach również o przygotowaniu 
zaplecza sprzętowego oraz pro-
mowaniu swojego teamu. Chciał-
bym zaprosić zarówno osoby 
prywatne, ale także firmy do 
współpracy. Jeśli chodzi o ofertę 
to zapraszam do bezpośrednie-
go kontaktu. Jeżeli ktoś chce mi 
pomóc, serdecznie zapraszam do 
współpracy.

Drugim z kandydatów do jaz-
dy w parze juniorskiej obok 
Jakuba Miśkowiaka jest Bar-
tłomiej Kowalski. 
W ubiegłym sezonie miał wy-
stępować na zasadzie „gościa” 
w drużynie ARGE Speedway 
Wandy Kraków. Jednakże różne 
problemy krakowskiej drużyny 
spowodowały, że młodzieżowiec 
częstochowskich Lwów musiał 
pogodzić się z brakiem regular-
nych startów i skupić się na zawo-
dach juniorskich. 

Gazeta Regionalna: Sezon 
2020 będzie Twoim drugim 
sezonem w biało-zielonych 

M
at

eu
sz

 Ś
w

id
ni

ck
i



gazetaregionalna.com16 Dodatek promocyjno - reklamowy

2858REKLAMA

barwach. Chciałbym na 
chwilę powrócić jeszcze do 
ubiegłego sezonu. Reprezen-
towałeś drużynę z Często-
chowy jedynie w zawodach 
młodzieżowych, ale jedno-
cześnie mocno pracowałeś 
podczas treningów. Jakbyś 
ocenił ten poprzedni sezon? 

Bartłomiej Kowalski: Nie mogę 
uznać, że sezon 2019 był sezonem 
straconym, ponieważ miałem 
więcej jazdy w Częstochowie, 

aniżeli w sezonie, w którym za-
czynałem w Krakowie. Drugi na 
pewno duży plus to, że zdobywa-
łem doświadczenie, obracając się 
wokół tych zawodników, którzy 
są zawodowcami, jeżdżącymi 
parę lat na różnego rodzaju to-
rach i to dzięki nim mogłem się 
rozwijać i pobierać różnego ro-
dzaju wskazówki. Jeżeli nie mo-
głem występować w zawodach 
ligowych to nadganiałem to po 
prostu innymi zawodami, czy to 
za granicą, czy to w kraju. Nie 

czuję, że zrobiłem krok w tył tylko 
dlatego, że po prostu nie mogłem 
występować w PGE Ekstralidze.

Jak wygląda Twoja praca 
i komunikacja z klubem? 
Mam tu na myśli zaangażo-
wanie w Twój rozwój, a także 
pomoc sprzętową, wsparcie 
ze strony zarządu i prezesa.

Na pewno nie mogę narzekać, 
mam ogromne wsparcie, jeżeli 
chodzi o klub, zawsze mogę li-
czyć na pomoc, czy to jeśli cho-
dzi o sprzęt, ale także każdą inną 
kwestię, która związana jest 
z moją osobą.

Jesteś dopiero po obozie 
przygotowawczym, który 
miał miejsce w Szklarskiej 
Porębie. Z wieloma chłopa-
kami z naszej drużyny mo-
głeś pobyć trochę dłużej? Czy 
takie obozy z Twojej perspek-
tywy są potrzebne, w kontek-
ście chociażby scalenia całej 
drużyny przed sezonem?

Nie ma żadnych wątpliwości, że 
na pewno takie wyjazdy są po-
trzebne, przed sezonem szczegól-
nie. Można przygotowywać się 
indywidualnie przez cały okres 
zimowy, ale taki tydzień obozu 
z całą drużyną jest bardzo dobry, 
ponieważ można sprawdzić się 
oraz porównać z innymi na jakim 
etapie przygotowań się obecnie 

znajduje. Generalnie chodzi też 
przede wszystkim o integrację, 
jest parę dni spędzonych razem, 
więc jest to na pewno to duży po-
zytyw.

Nie jest na pewno tajemnicą, 
że będziesz walczył o miej-
sce w składzie, a konkretnie 
o miejsce w formacji junior-
skiej z Mateuszem Świdnic-
kim, z którym, jak wiele razy 
już wspominałeś, poza torem 
kolegujecie się? Czy jesteś 
gotowy do tego, aby wystąpić 
w składzie ELTORX Włók-
niarza Częstochowa w spo-
tkaniu PGE Ekstraligi? 

Uważam, że jestem przygoto-
wany bardzo dobrze do nad-
chodzącego sezonu pod każdym 
względem. Oczywiście będę robił 
wszystko to, co będę mógł, co bę-
dzie w mojej mocy, wtedy okaże 
się czy jestem gotowy i czy będę 
mógł wystąpić w meczu.

W Twoich mediach społecz-
nościowych nie sposób nie 
zauważyć, że wielu spon-
sorów przedłużyło z Tobą 
współpracę, ale pojawiło się 
też wielu nowych.

Wiele firm postanowiło ze mną 
przedłużyć współpracę, ale jest 
też wielu nowych sponsorów. 
Tylko się mogę z tego cieszyć 
i podziękować, że firmy, osoby 

prywatne chcą ze mną współ-
pracować i chcą mi pomagać. 

Czy mógłbyś pokusić się 
o przewidywania, dotyczą-
ce naszej drużyny? Czy ten 
mocniejszy skład, pozwoli 
nam na osiągnięcie lepszego 
wyniku, aniżeli brązowy me-
dal z sezonu 2019?

Szczerze mówiąc w ogóle się nad 
tym nie zastanawiałem. Jestem 
generalnie nakręcony na przygo-
towania podczas przerwy zimo-
wej pod względem sprzętowym 
oraz ogólnorozwojowym o tym 
głównie myślałem. Na pewno je-
żeli będę miał możliwość jazdy, 
to dam z siebie wszystko by po-
móc drużynie w osiągnięciu jak 
najlepszego wyniku.

Bez wątpienia ELTROX Włók-
niarz Częstochowa dysponuje 
bardzo ciekawym składem mło-
dzieżowców. Biorąc pod uwagę 
głębokie roszady w formacjach 
juniorskich poszczególnych klu-
bów PGE Ekstraligi (m.in. Bar-
tosz Smektała FOGO Unia Leszno 
i Maksym Drabik BETARD Sparta 
Wrocław ukończyli wiek junior-
ski), jakie dokonały się w minio-
nej przerwie zimowej, można sta-
wiać perspektywicznych juniorów 
częstochowskich Lwów w środku 
stawki najmłodszych zawodników 
PGE Ekstraligi.
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Arena zielona-energia.com
Pierwsze wzmianki i po-

mysły budowy stadionu 
w Częstochowie zrodziły 

się w roku 1928. Projekt został 
wykonany przez inż. Stanisła-
wa Domaszewskiego. 

Pieniędzy jednak bardzo szyb-
ko brakło i przed wojną zdołano 
wybudować jedynie boisko. Ofi-
cjalne otwarcie obiektu przypa-
dło na rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, 1 września 1946 roku, 
kiedy to odbyły się zawody o mi-
strzostwo Częstochowy, w któ-
rych udział wzięli zawodnicy 
z całego kraju. Najpierw około 
sześciuset motocyklistów zebrało 
się na mszy świętej na Jasnej Gó-
rze, po południu natomiast 10 ty-
sięcy częstochowian oglądało na 
stadionie przy ulicy Olsztyńskiej 
inauguracyjne zawody o mistrzo-
stwo miasta.

Pierwszym rekordzistą często-
chowskiego owalu był Jerzy 
Jankowski, który na motocyklu 
Rudge 500 pokonał cały dystans 
w 115,5 sekund. Z czasem w Czę-
stochowie pojawiało się coraz 

więcej mężczyzn, którzy chcieli 
spróbować swoich sił w jeździe na 
żużlowym motocyklu. Taka dru-
żyna złożona z Waldemara Mie-
chowskiego, Mariana Kaznow-
skiego, Bogdana Laskowskiego 
i Leonarda Ciurzyńskiego wystar-
towała w II lidze w roku 1948. 
Pierwsze zawody wyglądały bar-
dzo archaicznie, tj. nie było bandy 
okalającej tor, brakowało także 
m.in. świateł, maszyny startowej 
oraz wieży sędziowskiej. 
Kibice gromadzili się zarówno po 
wewnętrznej, jak i po zewnętrznej 
stronie toru, a sędzia zawodów 
zasiadał między kibicami.

W 1951 rozpoczęła się przebu-
dowa stadionu żużlowego, gdyż 
nie spełniał on norm obowiązu-
jących w lidze. Na ten cel miasto 
przeznaczyło 60 tysięcy złotych, 
za które miały być wybudowane 
m.in. bandy. Remont ten zakoń-
czył się 16 września 1951 roku. 

Pierwsze zawody po przebudowie 
nie wypadły jednak okazale. 
W obecności dwudziestu tysię-
cy widzów Włókniarz przegrał 
z Ogniwem Bytom 38:15. Cieka-
wostką jest, że to właśnie na sta-
dionie częstochowskiego klubu 
odkryty został talent spikerski 
Jana Ciszewskiego, który przyjaź-
nił się z Marianem Kaznowskim.

Kształt stadionu, który kibice 
mogą oglądać po dzień dzisiejszy 
został nadany w końcu lat 60. 
i początku 70. Wtedy to wybudo-
wano dla kibiców ławki, a na ko-
ronie powstała wieża sędziowska 
wraz z sygnalizacją świetlną. Ko-
lejne modernizacje zostały prze-
prowadzone pod koniec lat 90. 
kiedy to na niektórych sektorach 
częstochowskiego obiektu poja-
wiły się plastikowe krzesełka.

Rekord frekwencji padł w dniu 
21 września 2003 roku, kiedy 
w Częstochowie Włókniarz wal-
czył o tytuł Drużynowego Mistrza 
Polski z Apatorem Toruń. Tego 
dnia według oficjalnych danych 
na trybunach stadionu miejskiego 
zasiadło 22 tysiące widzów, jed-
nak nieoficjalne statystyki mówią 
nawet o 30 tysiącach fanów. Wte-
dy też biało-zieloni sięgnęli po 
czwarty, ostatni, jak do tej pory 
tytuł najlepszej drużyny żużlowej 
w Polsce.

Pod koniec roku 2005 stadion 
Włókniarza przeszedł gruntowną 

przebudowę. Remont trwał do 
czerwca 2007 roku. Przez ten czas 
drewniane ławki zostały zastąpio-
ne plastikowymi krzesełkami, za-
instalowane zostało oświetlenie, 
tablica diodowa. Wyremontowa-
ne zostały także schody i pozosta-
ła infrastruktura. Ważną zmianą 
jest także powstanie specjalnej 
siatki, która oddziela kibiców od 
toru (a dokładniej od pasa bezpie-
czeństwa). Dużo trudności spra-
wiła kwestia oświetlenia. Niektóre 
osoby chciały, by wokół stadio-
nu wybudować cztery ogromne 
słupy, na których zainstalowane 
byłoby oświetlenie. Okazało się 
jednak, że jest to niemożliwe, dla-
tego zdecydowano o budowie 26 
mniejszych słupów. 

Oświetlenie na częstochowskim 
stadionie ma natężenie 1700 
luxów, na torze jest to od 100 
do 1400 luxów. W 2020 roku po 
siedmiu stadion przy ul. Olsztyń-
skiej zmienił sponsora tytular-
nego oraz tym samym nazwę na  
Arena zielona-energia.com.
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Arena Zielona-Ener-
gia.com, tak od nie-
dawna brzmi pełna 

nazwa stadionu żużlowego  
Włókniarza Częstochowa przy 
ul Olsztyńskiej. 
Zielona-energia.com to do-
stawca paneli fotowoltaicznych,  
który od ponad dwóch lat ściślej 
współpracuje z Włókniarzem 
Częstochowa jako jego sponsor 
strategiczny. Michał Klimczyk, 
jeden z współwłaścicieli marki  
zielona-energia.com od ponad 
trzydziestu lat interesuje się żuż-
lem. 
Zanim zielona-energia.com zwią-
zała się kontraktem sponsorskim 
Michał Klimczyk wspierał klub 
spod Jasnej Góry różnymi akcja-
mi marketingowi, bliżej współ-
pracował z zawodnikiem Włók-
niarza Ryanem Sullivanem, gdy 
ten reprezentował biało-zielone 
barwy. Przyszedł moment, w któ-
rym wraz z drugim ze współpra-
cowników Łukaszem Fonfarą po-
stanowili mocniej zaangażować 
się w pomoc klubowi. - Przed laty 
mogłem pomóc klubowi, werbu-
jąc tutaj sponsorów czy prowa-
dzić akcje marketingowe, a teraz 
przez te lata udało nam się rozwi-
nąć własną firmę na tyle, że mo-
żemy materialnie przyczynić się 
do rozwoju Włókniarza – wspo-

mniał Michał Klimczyk podczas 
konferencji, na której ogłoszono 
współpracę sponsorską.
Zielona-energia.com zobowią-
zała się do realizacji inwestycji, 
mającej na celu stworzenie eko-
logicznego systemu paneli foto-
woltaicznych na dachu obiektu 
klubowego. Inwestycja przełoży 
się na znaczne oszczędności w zu-
życiu energii i nie tylko. - Na da-

chu budynku klubowego powsta-
nie instalacja fotowoltaiczna, 
która będzie zapewniała dar-
mową i czystą energię dla klubu 
oraz zmodernizujemy kompleks 
szatniowy dla zawodników, 
gdzie będziemy wykorzystywać 
ogrzewanie ciepłej wody za po-
mocą fotowoltaiki. – dodał wów-
czas Michał Klimczyk. 
Należy wspomnieć, że zielona-

-energia.com zaangażowała się 
również finansowo w trwającą 
modernizację obiektu miniżużlo-
wego przy ul. Brzegowej. Zakres 
prac jest ogromny, dlatego też 
wsparcie m.in. takich firm jak 
zielona-energia.com jest nieoce-
nione. 
Kiedy w dobie panującej pan-
demii koronowirusa większość 
firm różnej wielkości, o zróżni-

cowanej strukturze wycofuje się 
z akcji marketingowych, sponso-
ringowych, wspierających kluby 
sportowe, zielona-energia.com 
wzmocniła swój wizerunek we 
Włókniarzu Częstochowa m.in. 
poprzez sygnowanie nazwą zie-
lona-energia.com, stadionu żuż-
lowego przy ul. Olsztyńskiej oraz 
zwiększając swoje zaangażowanie 
pod względem finansowym.

Biało-Zielona Energia
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Michał Świącik – żużel 
w czasie pandemii
Rozpoczęcie nietypowego 

sezonu 2020 zbliża się 
wielkimi krokami. Na 

inaugurację do Częstochowy 
przyjedzie drużyna MRGAR-
DEN GKM Grudziądz. Z Pre-
zesem Michałem Świącikiem 
rozmawialiśmy o istotnych 
sprawach, dotyczących dzia-
łalności klubu, ale także spo-
łeczności żużlowej w Często-
chowie.

Redakcja Gazety Regionalnej: 
Na początek sprawa najbar-
dziej aktualna. Pod koniec 
maja na specjalnie zorgani-
zowanej konferencji Premier 
ogłosił kolejny etap związany 
z odmrażaniem sportu. Naj-
istotniejszą informacją jest to, 
że kibice będą mogli powró-
cić na stadiony żużlowe już 19 
czerwca. Na tą chwilę liczba 
kibiców będzie ograniczona 
do 25% miejsc na stadionie. 
Czy to dobra wiadomość dla 
klubu? Z jakiego klucza będzie 
korzystał Włókniarz Często-
chowa przy wyborze tej liczby?

Prezes ELTROX Włókniarz 
Częstochowa Michał Świącik: 
25% to tak naprawdę graniczna 
ilość kibiców, która jakby w nor-
malnych warunkach umożliwia 
pokrycie kosztów związanych 
z uruchomieniem publiczności, 
czyli : ochrona, dodatkowa karet-
ka, osoby funkcyjne, całe procedu-
ry, bramki, hostessy itd. Natomiast 
w związku z pandemią koronowi-
rusa, będzie to inaczej wyglądało. 
My teraz cały czas czekamy na 
wytyczne. Myślę, że to będzie tak 
na skraju opłacalności, nawet po-
wiedziałbym na stracie. Ale tego 
się nie robi tylko i wyłącznie dla 
pieniędzy. Proszę pamiętać, przy-
najmniej ja tak do tego podchodzę, 
że każdy sponsor wywodzi się z ki-
bica. Jeśli ten kibic jest na stadionie 
to po pierwsze już jest sponsorem. 
Może się to w warunkach korono-
wirusa opłacać lub nie opłacać, 
ale każdy kibic może być sponso-
rem nie dziś, to jutro, to za rok. 
Trzeba robić tę atmosferę, prace 
dla tych kibiców i później przyno-
si to oczekiwany efekt. Jeśli chodzi 
o klucz, to w naszym przypadku 
jest trochę mała ta liczba, dlate-
go, bo jak te 25% przeliczymy na 
karnetowiczów oraz zobowiązania 
sponsorskie, które będzie ciężko 
zrealizować z umowami, to może 
się okazać, zresztą jak w większo-
ści klubów w Polsce, pozostanie 
bardzo znikoma ilość biletów, któ-
re będą w wolnej sprzedaży, tak 
naprawdę szczątkowa ilość. Nato-
miast rząd dał takie warunki, nie 
przeskoczymy tego, nic więcej na 
tą chwilę nie można zrobić. 

Jakiś czas temu pojawiły się 
pomysły przeniesienia pierw-
szej kolejki na późniejszy ter-
min, bo kluby, które mają star-
tować 12 czerwca w zaistniałej 
sytuacji poniosą stratę związa-
ną z rozegraniem meczów bez 
kibiców. Mówił o tym m.in. 
Prezes Stali Gorzów Marek 
Grzyb. Co Prezes myśli o tej 
koncepcji?

Cieszmy się , że startujemy, że 
Ministerstwo Zdrowia i Sportu 
i Premier dali możliwość wy-
startowania lidze żużlowej i lidze 
piłkarskiej. Nie kombinujmy, bo 
zaraz się okaże, że cofną nam te 
pozwolenia i możemy mieć duży 
problem, więc ja i wszyscy Preze-
si doszliśmy do porozumienia , że 
nie ma co kombinować. Termi-
nów jest mało, później to wszyst-
ko się może zazębić. Jedziemy 
i nie narzekajmy, dobrze, że nas 
puszczono w tym roku.

Po siedmiu latach zniknęła 
nazwa SGP Arena. Sponso-
rem tytularnym stadionu przy 
Olsztyńskiej została firma zie-
lona-energia.com, która już 
od pewnego czasu związana 
jest z Biało-Zieloną Rodziną. 
Co miało wpływ na tę właśnie 
zmianę?

Zielona-energia.com związana 
jest z Włókniarzem od dawien 
dawna. Jeden z współwłaścicieli 
Pan Michał Klimczyk, kiedy jesz-
cze działał w innym biznesie niż 
obecnie, przez swoją firmę, ale 
również swoich przyjaciół wspie-
rał Włókniarza. Ja tylko pragnę 
przypomnieć, że za czasów Pre-
zesa Mariana Maślanki, wspie-
rał częstochowski żużel. Bydgoski 
browar to była jedna z firm, któ-
rą do Włókniarza przyprowadził 
właśnie Pan Michał Klimczyk, 
dziś współwłaściciel firmy zielo-
na-energia.com. Także ta praca 
na rzecz klubu Włókniarza, ludzi 
związanych z zieloną-energią.
com jest już od dawna. Co do 
SGP Arena. Wszyscy wiemy, że 
wydarzenia ostatnich miesięcy 
ewoluowały. W tej chwili profil 
działalności firmy SGP ukierun-
kował się w inną stronę i SGP 
zostaje z nami i dalej współ-
pracuje, natomiast zmienia się 
w tym przypadku nazwa spon-
sora tytularnego stadionu. Fir-
ma SGP zostaje z nami w innym 
zakresie. Pomaga nam dalej. My 
też ze swojej strony wspieramy 
firmę SGP, trzymamy kciuki, by 
zmiana profili i kierunków pro-
wadzenia działalności powio-
dły się i rozwinęły się . Rozma-
wiałem z Prezesem Mariuszem 
Puto, firma SGP będzie chciała 

zaangażować się w większym 
zakresie w przyszłości w działal-
ność Włokniarza. Na tą chwilę 
trzeba uszanować decyzję firmy 
SGP, rynek jest jaki jest, zostają 
z nami, ale w innym zakresie. 
Dziękujemy im za te lata wspar-
cia, zresztą to nie tylko sponsor, 
ale także przyjaciel klubu, wła-
ścicielami SGP są moi przyjacie-
le. Wielki szacunek dla nich, że 
z nami są. 

Pandemia koronowirusa 
mocno storpedowała przygo-
towania do sezonu, który ru-
sza z ponad dwumiesięcznym 
opóźnieniem. Mocno też dała 
się we znaki firmom, które 
wspierają Włókniarz Często-
chowa. Wiele firm mimo pro-
blemów zostało z Włóknia-
rzem. Czy na tę chwilę może 
Pan Prezes ocenić jak bardzo 
pandemia wpłynęła negatyw-
nie na finanse klubu? Czy na 
podsumowania jest jeszcze za 
wcześnie i trzeba poczekać do 
zakończenia sezonu?

Oczywiście wiele firm wycofa-
ło się, wiele zmniejszyło swój 
udział. Ale powiem nieskromnie, 
że są nowe firmy, które przyszły 
i wspierają Włókniarz. Korono-
wirus jednym firmom zaszko-
dził, ale może to źle zabrzmi, ale 
wielu firmom pomógł. Firmom 
z branż: żywnościowej, spo-
żywczej, IT koronowirus dodał 
skrzydeł. Firmy, które zostały , 
a nie są z tych branż, ja trzymam 
za nich kciuki, żeby trwały, dzia-
łały, będę robił wszystko żeby 
reklamować ich jak najlepiej. 
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Tak naprawdę na koniec sezonu 
będziemy wiedzieć jaka poważna 
jest skala tego uszczerbku. 

Ograniczone środki finanso-
we spowodowały renegocja-
cje kontraktów zawodników. 
Udało się ostatecznie porozu-
mieć ze wszystkimi zawodni-
kami. Czy tak naprawdę były 
z tym jakiekolwiek problemy?

Pojawiła się jakaś iskierka za-
rzewia, natomiast ja ją szybko 
ugasiłem. Mam pewne doświad-
czenie w tych rozmowach, nato-
miast były one bardzo rzeczowe. 
Bardziej tu chodziło o niezrozu-
mienie przez zawodników jak 
poważna jest sytuacja w gospo-
darce. Wystarczyło przedstawie-
nie jota w jotę tej sytuacji. Jeden 
z zawodników to zrozumiał i do-
szliśmy do porozumienia. Pokło-
siem tego było to, że tak de facto 
porozumieliśmy się z zawodni-
kami jako pierwszy klub w Pol-
sce. Pojawiały się informacje, że 
najpierw porozumiała się to jed-
na to druga drużyna, a później 
okazywało się coś innego. My 
porozumieliśmy się od początku 
do końca. Byliśmy dogadani od 
początku do końca z wszystkimi 
zawodnikami i nie było później 
odwrotu. Byliśmy w tej kwestii 
pierwsi. I to jest fantastyczne. Te 
obniżki płacowe za punkt w Czę-
stochowie nie są jakieś drastycz-
ne. Myślę, że w innych klubach 

zawodnicy życzyliby sobie mieć 
takie obniżki. Prawda jest taka, 
że żeby zawodnik mógł jeździć 
musi mieć pieniądze, musi zain-
westować, żeby jechać dobrze. 
W wielu przypadkach kontrakty 
z naszymi zawodnikami są takie, 

jakie obowiązywały na polskim 
rynku żużlowym w latach 2017-
2019. Więc nie zrobiliśmy tutaj 
jakiejś mega rewolucji w Często-
chowie. Bardziej pochylili się nad 
problemem zawodnicy, którzy 
chcieli w tym roku galaktycznie 
odlecieć do góry z kontaktami 

w stosunku do tych, które obo-
wiązywały w trzech poprzednich 
latach. W Częstochowie udało się 
to bardzo fajnie. Przyjęli nasze 
propozycje, więc jesteśmy z tego 
mega zadowoleni i oni chyba też.
 

Wielu zawodników, którzy 
przyjechali do Częstochowy 
na 14-dniową kwarantannę 
mieli zapewnione komfortowe 
warunki. Czy były jakieś trud-
ności związane z dotarciem 
w miejsce kwarantanny oraz 
jej przebiegiem?

Zawodnicy sami w mediach spo-
łecznościowych wyrażali swoje 
zadowolenie z warunków, jakie 
mieli zapewnione podczas kwa-
rantanny, jakie daliśmy im do 
dyspozycji. My zorganizowali-
śmy to dla nich najlepiej jak po-

trafimy. Oni są bardzo nam za to 
wdzięczni. Wszyscy mają teraz 
wynajęte apartamenty o bar-
dzo wysokiej klasie. Byłem przy 
odbiorze tych apartamentów. 
Zawodnicy byli też bardzo zado-
woleni z warunków jakie zastali 
na miejscu. Chciałem im stwo-

rzyć takie warunki, by czuli się 
jak u siebie w domu. Tak by nie 
myśleli, że jest to tylko przejścio-
we mieszkanie. Tylko jeden, dru-
gi, trzeci, czwarty zawodnik ma 
jechać tam i czuć się jak u siebie 
przede wszystkim by psychicznie 
czuł się komfortowo. Też chciał-
bym, aby zawodnicy pościągali 
tutaj swoje rodziny i żeby mieli 
ten komfort podwójny.

Czy były jakieś problemy? Pro-
blemem była opona, która strze-
liła Fredrikowi Lindgrenowi 
i Karolinie w podróży samocho-
dem z Malagi. Chyba Rosjanie 
tylko musieli z dalszych odległo-
ści przyjeżdżać do Polski, by od-
być kwarantannę. We Francji na 
autostradzie miał wystrzał opo-
ny i problem z jej naprawieniem. 
Co mogło skutkować tym, że nie 
zdążyłby stawić się w terminie 
związanym z kwarantanną. Ja-
cyś Francuzi nad ranem pomogli 
mu w naprawie koła w jakimś 
miasteczku przy autostradzie. 
Zdążyli dojechać do Częstocho-
wy, zostało jeszcze parę ładnych 
godzin do tego granicznego ter-
minu kwarantanny. Ale to był 
taki moment, w którym drżałem 
o to, czy się uda.

Bardzo ważny osobiście dla 
Pana Prezesa, ale również 
całej społeczności żużlowej 
w Częstochowie, jest rozwój 
żużla od podstaw. Jeśli chodzi 
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o szkolenie najmłodszych, to 
pomimo przeciwności zwią-
zanych z pandemią, cały czas 
Włókniarz myśli o Lwiątkach. 
Czy przebudowa obiektu przy 
ulicy Brzegowej to moderniza-
cja, czy bliżej jej do rewolucji?

Obraliśmy pewną wizję rozwo-
ju żużla poprzez szkolenie dzieci 
i młodzieży. Nie ukrywam, że to 
się udaje w miarę dobrze. Oczy-
wiście to jest ścieżka, którą sobie 
wyznaczyliśmy. Ona w tej kate-
gorii nie działała jeszcze w Czę-
stochowie. Pewnych rzeczy się 
uczymy, dużo w to inwestuje-
my. Jeśli mówimy o szkoleniu 
dzieci i młodzieży, to nie sposób 
wspomnieć o kosztach, zacznę 
od końca: przy pojemności sil-
ników 500cc jest wydatkowa-
nie bardzo wysokie, 250cc też 
praktycznie wydatkowanie jest 
podobne, ponieważ kosztowo sil-
niki i motocykle są w podobnej 
kategorii finansowej. Ściągnę-
liśmy do Częstochowy młodych 
żużlowców i powiem szczerze 
zrobiliśmy z nich częstochowian. 
To są w tym momencie często-
chowianie. Jeśli człowiek ma 12 
lat i podpisuje umowę z klubem 
to na dzień dobry z rodzicami 

do 21 roku życia jest częstocho-
wianinem. On się tutaj wszyst-
kiego nauczy. Nikt nie mówi, że 
Józef Jarmuła nauczył się jeździć 
w Rybniku, ale każdy mówi, że 

jeździł dla Częstochowy. Jakie 
sumy inwestuje się w mini żużel? 
To przede wszystkim motocy-
kle o pojemnościach 125cc, 80cc 
bardzo duże inwestycje w sprzęt, 

mega duże środki finanso-
we przeznaczone na mo-
dernizację zaniedbanego 
toru. Jednak radzimy so-
bie finansowo. Wszystkie 
pieniążki pozyskujemy od 
sponsorów, z tytułu pro-
mocji miasta Częstochowy 
poprzez sport. Też te środ-
ki musimy przeznaczyć na 
szkolenie dzieci i młodzie-
ży, bo te środki przezna-
czone przez Ekstraligę by 
nie wystarczały, ale nie 
narzekamy. Dziękujemy 

władzom miasta za współpracę, 
to, że możemy jak gdyby w ob-
rębie tej promocji przez sport, 
i niewielkiego grantu na szkole-
nie dzieci i młodzieży to wszystko 

jakoś wiązać i robić to, co mo-
żemy. Bardzo miłe jest to, że na 
gremiach ogólnopolskich, słyszy-
my od władz żużla, że zaczyna to 
wyglądać bardzo dobrze i oni są 
bardzo zadowoleni z tego, co robi 
Częstochowa. Myślę, że niech ci 
młodzi ludzie się rozwijają, ko-
ronowirus nas nie wystraszył, 
dalej budujemy nowy tor. Bę-
dziemy obiekt przy ul. Brzego-
wej rewolucjonizować, przed 
nami dużo wyzwań. Nie jesteśmy 
w stanie tego zrobić w jednym 
roku, bo wiązałoby się to z tym, 

że dzieci i młodzież pozbawieni 
by byli możliwości jazdy. Ale jest 
bardzo dużo pracy. Ja sam z peł-
ną odpowiedzialnością powiem, 
że sami podjęliśmy się pracy na 

tym obiekcie, ale jak się już w tej 
chwili okazało, to niczym by się 
to nie różniło, gdybyśmy ten 
obiekt zbudowali na nowo w in-
nym miejscu. Jest, bo jest. Super, 
że lokalizacja jest oddalona od 
wszelkich domostw, bo są to te-
reny hutnicze, nikomu nie prze-
szkadza dźwięk, hałas motorów. 
Robimy swoje, czekamy, aby tyl-
ko chłopaki jeździli jak najlepiej 
i szkolili się.

Dziękuję za wywiad.
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Fotorelacja z prezentacji częstochowskich „lwów”
Eltrox Włókniarz Czę-

stochowa zaprezen-
tował pod koniec lu-

tego zawodników, którzy 
w tym sezonie będą jeździć  

w  drużynie biało-zielonych. 

Wydarzeniu w Hali Sportowej 
Częstochowa towarzyszył koncert 
Patrycji Markowskiej. 
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ELTROX sponsorem tytularnym Włókniarza w sezonie 2020
ELTROX Włókniarz Czę-

stochowa pod taką nazwą 
będzie w sezonie 2020 

występować w rozgrywkach 
PGE Ekstraligi drużyna czę-
stochowskich Lwów. Nowego 
sponsora tytularnego pozna-
liśmy podczas styczniowej 
konferencji, która odbyła się 
w siedzibie firmy ELTROX 
w Częstochowie.

Umowa z nowym sponsorem bę-
dzie obowiązywać przynajmniej 
do końca 2020 roku. Tym samym 
firma bukmacherska forBET, 
która od dwóch lat widniała jako 
sponsor tytularny klubu, przesta-
ła pełnić tą rolę. Firma ELTROX 
z siedzibą w Częstochowie od 
kilkunastu lat zajmuje się dystry-
bucją w branży zabezpieczeń, mo-
nitoringu, automatyki domowej, 
zarówno dla klientów detalicz-
nych jak również hurtowych.
O bliskiej współpracy z firmą 
ELTROX wspomniał podczas 
styczniowej konferencji Prezes 
Włókniarza Michał Świącik - Fir-
ma Eltrox współpracuje z nami 
już jakiś czas, powoli ta wartość 
współpracy była budowana. Jest 
to bardzo dobra informacja dla 
nas wszystkich, że Eltrox jest fir-
mą częstochowską, co dodatkowo 
daje nam pewnego rodzaju han-
dicap. Istotne jest również to, że 

ludzie w Eltroksie czują żużel, są 
z nami, nie tylko dlatego, że liczy 
się dla nich wyłącznie wartość 
marketingowa. 

Sezon 2020 nie jest pierwszym, 
w którym firma ELTROX wspiera 
Włókniarz Częstochowa, o czym 
wspomniał Członek zarządu EL-
TROX Artur Sczygiol - Misją 
naszej firmy jest zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa na-
szym klientom, oferując najno-
wocześniejsze rozwiązania, usłu-
gi dostosowane do potrzeb oraz 
możliwości finansowych naszych 

klientów. Chciałbym tutaj za-
znaczyć, że nie jesteśmy jedynie 
firmą, która zajmuje się sprze-

dażą systemów zabezpieczeń, ale 
wierzymy, że poprzez edukację 
możemy zwiększać bezpieczeń-
stwo w miejscach, w których na 
co dzień żyjemy. Dlatego jako fir-
ma cyklicznie organizujemy akcję 
„Bezpieczna szkoła”. Jesteśmy 
obecni w czterdziestu miastach 
w Polsce. Od 2017 roku współ-
pracujemy z Włókniarzem, ma-
łymi krokami doszliśmy do tego 
momentu, do rozszerzonej formy 
współpracy jako sponsor tytular-
ny.
Firmę ELTROX z Włókniarzem 
łączy wiele wartości. Przede 

wszystkim łączy miasto Często-
chowa, w którym realizują swoją 
misję. To tutaj firma ELTROX 

rozpoczęła swoją działalność 
i wspiera lokalne inicjatywy, czuje 
więź z lokalną społecznością, ki-
bicami. Na pewno zbieżną warto-
ścią firmy i klubu z Częstochowy 
jest rodzinna atmosfera panująca 
na stadionie. Najważniejsze jest 
tutaj bezpieczeństwo, które dla 
firmy ELTROX jest pewnego ro-
dzaju misją. 

Należy wspomnieć, że sponsor 
bardzo mocno wspiera Włókniarz 
Częstochowa. W obliczu pande-
mii koronowirusa i obostrzeń 
sanitarnych panujących na sta-

dionach nie tylko PGE Ekstraligi, 
firma ELTROX zadeklarowała się 
przekazać Włókniarzowi kamery 

termowizyjne, dzięki którym bę-
dzie bandana temperatura ciała 
wszystkich tych, którzy pojawią 
się w budynku klubowym Włók-
niarza.

Z inicjatyw społecznych nie 
sposób nie wspomnieć o wy-
posażeniu Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie 
w nowoczesny system pomiaru 
temperatury, właśnie przez fir-
mę ELTROX. W dobie pandemii 
koronowirusa system ten będzie 
kontrolował wszystkich pacjen-
tów, którzy przebywają na Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym 
przy ul. Mirowskiej. 

Koronowirus wpłynął negatyw-
nie na wiele podmiotów wspie-
rających biało-zielonych. Bardzo 
istotną deklaracją zatem była 
informacja przekazana przez 
członka zarządu firmy ELTROX 
Artura Sczygiola o dalszej współ-
pracy z Włókniarzem Częstocho-
wa – Nie wyobrażamy sobie sytu-
acji, że w tak trudnych chwilach 
moglibyśmy pozostawić klub bez 
naszego wsparcia. Przed podję-
ciem decyzji o sponsoringu do-
konaliśmy analiz różnych scena-
riuszy sytuacji, po to aby właśnie 
w takich chwilach móc dalej 
wspierać klub i stąd też nie zmie-
nimy zdania.
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ELTROX Włókniarz Częstochowa - MRGARDEN GKM Grudziądz

12 czerwca startuje, 
z ponad dwumie-
sięcznym opóźnie-

niem spowodowanym pande-
mią koronowirusa, najlepsza 
liga świata PGE Ekstraliga. 
Na początek zmagań ELTROX 
Włókniarz Częstochowa zmie-
rzy się na Arena zielona-ener-
gia.com z MRGARDEN GKM 
Grudziądz. 
W ostatnich latach nie brakowało 
emocji w spotkaniach tych dru-
żyn. Szczególnie, gdy chodzi o po-
tyczki na częstochowskim torze. 
Walka zazwyczaj była emocjo-
nująca i toczyła się do ostatniego 
biegu i dosłownie ostatnich me-
trów. Trzy z czterech ostatnich ry-
walizacji między tymi zespołami 
kończyło się bez rozstrzygnięcia. 
Warto przypomnieć szarżę Leona 

Madsena podczas zwycięskiego 
remisu dla Włókniarza Często-
chowa w 2018 roku. Remis ten 
dał wówczas drużynie często-
chowskich Lwów upragnione 
play-offy, a wszyscy kibice dosko-
nale pamiętają atak naszego ka-
pitana na ostatnim łuku, kiedy to 
wyprzedził Antonio Lindbaeck‘a.
Warto zaznaczyć, że grudziądza-
nie bardzo lubią częstochowski 
tor. Cel na ten sezon, to z pew-
nością play-offy, o których w wy-
powiedziach przedsezonowych 

wspomina sternik MRGARDEN 
GKM Grudziądz Marcin Muraw-
ski w rozmowie z Radiem PiK 
- Wiadomo, że gospodarze to je-
den z faworytów całej ligi, mają 
bardzo mocny skład, ale my rów-
nież nie mamy się czego wstydzić. 
Nasza kadra wygląda bardzo so-
lidnie. Z każdym możemy w tym 
sezonie wygra.
Jeśli chodzi o kadrę to w zespole 
z Grudziądza doszło do jednej za-
sadniczej zmiany. Mianowicie za  
Antonio Lindbaeck‘a przyszedł 

z Falubazu Zielona Góra Nicki Pe-
dersen. Duńczyk, wydaję się być 
wzmocnieniem drużyny z Gołę-
biem na plastronie. Jeśli dodamy 
do tego doświadczoną, pozostałą 
kadrę grudziądzan to w zestawie-
niu z drużyną ELTROX Włóknia-
rza Częstochowa, możemy spo-
dziewać się znowu ekscytującego 
spotkania. 
Jeśli chodzi o kadrę na piątkowy 
mecz, to w drużynie gospodarzy 
żadnych niespodzianek nie ma. 
Trener Marek Cieślak powołał 
do boju najsilniejsze zestawienie. 
Jedyną zagadką było obsadzenie 
miejsca drugiego juniora. Part-
nerem Jakuba Miśkowiaka w for-
macji juniorskiej został Mateusz 
Świdnicki.
Choć mecz odbędzie się bez udzia-
łu kibiców, to na pewno emocji 

nie zabraknie. Zapraszamy do śle-
dzenia transmisji na kanale ELE-
VEN SPORTS 1 w piątek 12.06 od 
godziny 20.15. 
Awizowane składy:
Eltrox Włókniarz Częstochowa
9. Leon Madsen
10. Rune Holta
11. Fredrik Lindgren
12. Paweł Przedpełski
13. Jason Doyle
14. Mateusz Świdnicki
15. Jakub Miśkowiak

MRGARDEN GKM Grudziądz
1. Nicki Pedersen
2. Krzysztof Buczkowski
3. Przemysław Pawlicki
4. Kenneth Bjerre
5. Artem Laguta
6. Marcin Turowski
7. Damian Lotarski
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Nowi zawodnicy w talii Marka Cieślaka
Królem polowania, pod-

czas zimowego okna 
transferowego został 

ELTROX Włókniarz Często-
chowa. Po brązowym medalu 
w ubiegłym sezonie szanse na 
zdobycie tytułu i zdetronizo-
wanie FOGO Unii Leszno stają 
się coraz bardziej realne, przy-
najmniej na papierze. Jaskinię 
Lwów opuścili: Michał Gru-
chalski, który już jako senior 
będzie bronił barw Unii Tar-
nów ŻSSA, natomiast Adrian 
Miedziński powrócił do eWin-
ner Apatora Toruń. 

Hitem zimowego okna transfero-
wego, było przyjście do ELTROX 
Włókniarza Częstochowa na zasa-

dzie wypożyczenia, właśnie z to-
ruńskiego zespołu Jasona Doy-
le’a. – Mamy drużynę na finał, 
moim celem, który chcę zrealizo-
wać wraz z drużyną to zdobycie 
złotego medalu. Indywidualnie, 
chcę zdobywać więcej punktów 
w porównaniu z poprzednim se-
zonem. Jestem dobrej myśli, chcę 
cieszyć się jazdą i uniknąć kontu-
zji – powiedział przed sezonem 
mistrz świata z 2017 roku.

Wraz z Australijczykiem po-
nownie na stadionie SGP Arena 
w Częstochowie, kibice będą mo-
gli podziwiać jazdę doświadczo-
nego Rune Holty. – Zawsze czuję 
się tu bardzo dobrze, kilkakrotnie 
wracałem do Częstochowy i za-

wsze czuję się tu jak w domu – wy-
jawił 47 latek, który po raz czwar-
ty wraca na częstochowski owal. 
Rune Holta powrócił do ścigania 
w zeszłym sezonie po bardzo cięż-
kim złamaniu prawej nogi jeszcze 
w sezonie 2018. Na domiar złego 
podczas marcowych przygotowań 
do ubiegłego sezonu, po awarii 
sprzęgła na jednym z treningów, 
mocno uderzył klatką piersiową 
o kierownicę, co przyczyniło się 
do złamania żeber i dalszej re-
konwalescencji sympatycznego 

Norwega z polskim paszportem. 
W sezon 2019 wchodził więc 
praktycznie bez przygotowań 
i z ogromnym opóźnieniem. Do-
piero pod koniec ubiegłego sezo-
nu zaczął powoli błyszczeć formą 
do jakiej wszystkich przyzwy-
czaił – Ostatnie kilka zawodów 
były bardzo dobre w moim wy-
konaniu. Myślę, że w tym sezonie 
moje występy będą równie udane. 
Dwukrotny indywidualny mistrz 
Polski widzi ogromne możliwo-
ści w obecnej drużynie ELTROX 

Włókniarz Częstochowa. Mamy 
w składzie wielu wytrawnych 
zawodników, z ogromnym po-
tencjałem. Możemy osiągnąć coś 
wielkiego, ale należy pamiętać, że 
to tylko sport i wszystko może się 
wydarzyć.

Pod względem średniej punkto-
wej Jason Doyle w sezonie 2019 
został sklasyfikowany na szóstej 
pozycji ze zdobyczą 2.280 pkt na 
mecz, natomiast Rune Holta w 31 
biegach uzyskał średnią 1.355 pkt. 
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