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CIESZMY SIĘ, 
PÓKI MOŻEMY

Obserwujemy sytuację na zapleczu Ekstraklasy, widzimy, co 
dzieje się w Polsce, a także na świecie. Koronawirus długo nie 
dotykał II ligi, ale zaczęło się to zmieniać. Nikt nie wie, czy ligi 
nie zostaną ponownie wstrzymane albo czy grać nie będzie 
tylko PKO Ekstraklasa. Pozostaje to póki co jedną, wielką nie-
wiadomą.

Fascynujmy się zatem rozgrywkami II ligi, póki jeszcze są. 
Oglądajmy, kibicujmy i wspierajmy. Najbliższa okazja? Spo-
tkanie z liderem ligi – Wigrami Suwałki. Drużyną rozpędzoną 

i groźną. Drużyną, która dobrze radzi sobie na wyjazdach – 
zgromadziła 9 punktów na 12 możliwych.

Redakcja Biura Prasowego Stali Rzeszów znów prężnie pra-
cowała, aby dostarczyć Wam wszelkie niezbędne treści przed 
tym meczem. Jak zawsze, wzbogacajcie swoją wiedzę, a póź-
niej wspierajmy Stal, jak tylko możemy, mimo że środek tygo-
dnia to nie najlepsza pora na oglądanie spotkania.  HEJ STAL!

Paweł Pyskaty

Pamiętam to jak dziś. A już zaczyna się dziewiąty miesiąc i nic nie wskazuje 
na koniec. Wstrzymanie ligi, później jej rozpoczęcie, otwarcie trybun, na-
stępnie czerwone strefy, znów zamknięcie trybun. Coraz głośniej w ostatnich 
dniach mówi się o drugim lockdownie i z dużą dozą prawdopodobieństwa 
może dotknąć to również II ligę. STAL

RZESZÓW

/

WIGRY 
SUWAŁKI

redaktor Stali Rzeszów





GARŚĆ INFORMACJI PRZED ŚRODOWYM 
MECZEM Z WIGR AMI SUWAŁKI

GARŚĆ 
INFORMACJI

Gramy w środę 04 listopada 2020 r. 
o godz. 13:00

UWAGA: mecz 11. kolejki II ligi pomiędzy 
Stalą Rzeszów a Wigrami Suwałki od-
będzie się bez udziału publiczności. Po-
wodem jest decyzja władz państwowych 
w związku z obecną sytuacją pandemicz-
ną w Polsce, ogłoszona dnia 15.10.2020 
r. przez Premiera. 

Rzeszów znalazł się w tzw. strefie czer-
wonej. Wobec tego, powrót do gry 
z Waszym udziałem jest uzależniony tak 
naprawdę od nas wszystkich i przestrze-
gania przez całe społeczeństwo wska-
zanych przez rząd zasad i obostrzeń. 
Wierzymy, że w końcu wszystko wróci do 
normy i życzymy Wam oraz Waszym bli-
skim dużo zdrowia. Dbajcie o siebie!

Sklep kibica na stadionie będzie nieczyn-
ny. Serdecznie zapraszamy do spraw-
dzenia naszej nowej oferty także na 
stronie sklep.stalrzeszow.pl. Tak jest wy-
godniej i bezpieczniej.

Każdy karnetowicz będzie miał przedłu-
żoną ważność karnetu o tyle meczów 
w kolejnej rundzie lub sezonie, ile omi-
nie w bieżących rozgrywkach z uwagi 
na konieczność organizacji meczów do-
mowych Stali bez udziału publiczności. 
Karnet przedłuży się automatycznie, bez 
konieczności zgłaszania tego faktu.

Dopingujemy z domów lub miejsc pracy, 
ale nadal mocno i przez cale 90 minut!

Realizowana będzie transmisja LIVE 
meczu, którą obejrzycie na tvcom.pl 
w systemie PPV za 15 zł (kupując dostęp, 
wspieracie swój klub!). Link do transmi-
sji: https://bit.ly/3l2H2XG

W środę od godz. 11:00 wystartujemy 
Centrum Meczowe na stalrzeszow.pl, 
gdzie możecie śledzić wszystkie informa-
cje związane z meczem, a od 13:00 rela-
cję tekstową LIVE

Zasady pracy mediów pozostają bez 
zmian.
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STAL
RZESZÓW

/

WIGRY 
SUWAŁKI

W środę 4 listopada o 13:00 Stal Rzeszów podejmie na własnym boisku Wi-
gry Suwałki. Będzie to pojedynek dwóch kandydatów do awansu - biało-
-niebieskich, którzy jedną nogą byli już na zapleczu ekstraklasy oraz suwał-
czan, którzy ubiegły sezon zakończyli spadkiem z Fortuna I ligi. Spotkanie 
z byłym pierwszoligowcem będzie prawdziwym sprawdzianem obecnej for-
my, dyspozycji oraz możliwości Żurawi. A że spotykają się zespoły z topu 
tabeli, można na potrzeby tego porównania szkolny sprawdzian zamienić 
na uczelniane kolokwium.

A U T O R
M I C H A Ł  M R Y C Z K O

ŚRODOWE 
KOLOKWIUM

4 LISTOPAD 2020
ŚRODA 13:00

RUNDA
JESIENNA
I I  LIGA, 11. KOLEJKA

STADION MIEJSKI „STAL” RZESZÓW

HISTORIA

Stal Rzeszów z Wigrami Suwałki grała dotychczas dziesięć 
razy. Cztery mecze wygrali biało-niebiescy, w czterech także 
padł remis, a dwa padły łupem suwałczan. Wszystkie zosta-
ły rozegrane na poziomie II ligi, nie inaczej będzie i w środę. 
Jedyna różnica polega na tym, że przed laty ten poziom roz-
grywkowy podzielony był na dwie grupy – wschodnią i za-
chodnią.

W historii starć pomiędzy oba zespołami, kilka z meczów za-
sługuje na wyróżnienie. 15 czerwca 2013 roku Wigry Suwałki 
podjęły Stal Rzeszów. Na boisku padł wynik 4-0 dla gospo-
darzy, ale ostatecznie trzy punkty zgarnęli biało-niebiescy. 
Powód? Występ Aleksandara Atanackovicia, który nie po-
winien mieć miejsca – zawodnik miejscowych powinien był 
pauzować za nadmiar żółtych kartek. 8 czerwca 2014 z kolei 
Wigry Suwałki wygrały na własnym boisku ze Stalą Rzeszów 
3-2 i awansowały na zaplecze ekstraklasy. Dla biało-niebie-
skich był to mecz, który zadecydował o spadku z reformowa-
nej ligi.

OBÓZ RYWALA

Wigry Suwałki to spadkowicz z Fortuna I ligi. Dla drużyny z pół-
nocnego-wschodu Polski było to pożegnanie się z zapleczem 
Ekstraklasy po sześciu sezonach rozegranych na tym szczeblu. 

Suwałczanie nie zamierzają długo czekać na powrót o ligę 
wyżej, co zresztą pokazuje tabela – Wigry po dziewięciu ro-
zegranych spotkaniach zajmują 1. miejsce z 22 punktami na 
koncie. W ostatnim spotkaniu nasi przyszli rywale zremisowali 
z Chojniczanką Chojnice 0-0.

Wigry siedem meczów wygrały oraz po jednym zremisowa-
ły i przegrały. Suwałczanie musieli uznać jak dotąd wyższość, 
co niespodziewane, Błękitnych Stargard w wyjazdowym me-
czu 2. kolejki i podzielić się punktami z Chojniczanką Chojnice 
w ostatniej serii gier. Środowi gospodarze pokonali natomiast 
Olimpię Elbląg (2-1), Skrę Częstochowa (2-1), Garbarnię Kra-
ków (1-3), Śląsk II Wrocław (2-0), KKS 1925 Kalisz (3-0), Motor 
Lublin (1-0) i Bytovię Bytów (2-1).

Zdecydowanie najlepszym strzelcem zespołu Wigier jest Ka-
mil Adamek, który zdobył już 8 bramek w 9 meczach, w tym 
aż dwa hattricki. Adamek wrócił przed tym sezonem do Su-
wałk po trzech sezonach gry w GKS-ie 1962 Jastrzębie. Czte-
ry gole na swoim koncie ma już także 20-letni Kacper Weł-
niak, który w ostatnich latach rozwijał się w rezerwach Legii 
Warszawa.

OBÓZ STALI RZESZÓW

Biało-niebiescy wygrali w ostatnim meczu z KKS-em Kalisz 
2-0. Bramki dla biało-niebieskich zdobyli Dawid Olejarka 
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i Wojciech Reiman. Żurawie tym samym zmazały plamę z do-
mowego pojedynku z rezerwami Śląska Wrocław i dopisały 
komplet punktów do swojego dorobku. Podopieczni duetu 
trenerskiego Wołowiec-Łętocha zajmują 4. miejsce w tabeli 
z 20 „oczkami” na koncie.

W ostatnim spotkaniu w barwach Stali Rzeszów od pierwszej 
minuty wystąpiło aż czterech młodzieżowców. Dodatkowo, 
przemeblowana została linia pomocy, w której od początku 
spotkania zabrakło m. in. Marcela Kotwicy, Wojciecha Reima-
na czy Bartosza Wolskiego. Jak się okazało, ryzykowne zmia-
ny przyniosły efekt i Żurawie z dalekiego wyjazdu do Kalisza 
przywieźli bardzo ważne punkty.

W najbliższym spotkaniu z pewnością nie wystąpi Błażej 
Szczepanek, który będzie pauzował za nadmiar żółtych 
kartek. Spowoduje to roszady w wyjściowym zestawieniu – 
młodzieżowiec wychodził ostatnio regularnie od pierwsze-
go gwizdka. Skład Stali Rzeszów jest jednak na tyle szeroki 
i jakościowy, że z łatwością trenerzy znajdą zastępstwo za 
Szczepanka, chociażby w postaci Wolskiego czy Olejarki. Ten 
drugi zresztą nadal jest, wespół z Wojciechem Reimanem, 
najlepszym strzelcem zespołu – obaj zawodnicy zanotowali 
4 trafienia.

PRZEWIDYWANIA

Będzie to w pewnym sensie mecz prawdy dla biało-niebie-
skich. Na Hetmańską 69 przyjedzie bezpośredni rywal Sta-
li Rzeszów do awansu na zaplecze ekstraklasy. Przeciwnik, 
bardzo doświadczony na wyższym poziomie, zweryfikuje 
aktualną dyspozycję rzeszowian. Oba zespoły miały dłuższą 
niż normalnie przerwę w grze spowodowaną rozgrywkami 
Pucharu Polski w trakcie minionego weekendu, wobec czego 
przystąpią pełne sił do środowej rywalizacji. Początek meczu 
o 13:00.

fot. Stal Rzeszów

fot. Stal Rzeszów
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WSZYSTKO 
O RYWALU

A U T O R
P A W E Ł  P Y S K A T Y

PIĘĆ OSTATNICH SPOTK AŃ W 2. LIDZE PIŁK ARSKIEJ

2. LIGA 10. KOLEJKA  Wigry Suwałki 0-0    Chojniczanka Chojnice  REMIS

2. LIGA 9. KOLEJKA  Bytovia Bytów  1-2  Wigry Suwałki ZWYCIĘSTWO

2. LIGA 8. KOLEJKA Wigry Suwałki  1-0 Motor Lublin ZWYCIĘSTWO

2. LIGA 7. KOLEJKA ZESPÓŁ PAUZOWAŁ

2. LIGA 6. KOLEJKA KKS Kalisz  0-3 Wigry Suwałki 
 

ZWYCIĘSTWO

K AMIL ADAMEK

Fundamentalnym celem klubu z Suwałk jest powrót na zaple-
cze Ekstraklasy. Właśnie w tym zadaniu drużynie ma pomóc 
Kamil Adamek, który został ściągnięty z powrotem do Wigier 
i podpisał z klubem roczny kontrakt. Napastnik w ostatnich se-
zonach występował m.in. w Bytovii Bytów czy GKS-ie 1962 Ja-
strzębie. Piłkarz biało-niebieskich imponuje w II lidze skutecz-
nością, jest niezwykle groźnym i ważnym ogniwem dobrze 
radzących sobie Wigier Suwałki. Na chwilę obecną na swoim 
koncie zgromadził 8 bramek, co daje prawie jedną na każdy 
mecz, gdyż klub z województwa podlaskiego rozegrał do-
tychczas 9 spotkań (pauzował w 7. kolejce). Skra Częstocho-
wa, KKS Kalisz i Garbarnia Kraków odczuły boleśnie jego po-
byt na boisku. Tej pierwszej strzelił dwie bramki, a pozostałym 
ustrzelił hattricka. Jak już strzela, to na bogato. Snajper jednak 
sam deklarował - zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tych 
bramek było jak najwięcej. I tak, póki co, się dzieje.

Rok 1946. Przy stacjonującym 57. Pułku Piechoty powstaje WKS 
(Wojskowy Klub Sportowy) Suwałki. Dopiero rok później do na-
zwy zostaje dodany człon „Wigry”, ale klub pod taką postacią 
występuje tylko do roku 1953, ponieważ zostaje rozwiązany. 
Dwa lata później nazwę przejmuje inna drużyna działająca 
w Suwałkach – Sparta, która istniała zaledwie kilka miesięcy 
i powstała w wyniku połączenia Budowlanych i Spójni w 1948 
roku. W początkowych latach działalności klub posiadał tylko 
jedną sekcję – piłki nożnej. Później doszły jeszcze m.in. piłka 
ręczna, hokej na trawie czy siatkówka, a także wiele innych.

Drużyna pierwszy awans do III ligi wywalczyła w 1955 roku, 

później spadła i wiele sezonów spędziła w Klasie Okręgo-
wej. Wigry przez długi czas grały też w III lidze, aby w końcu 
awansować w 2009 roku do II ligi. Kilka lat później udało im 
się awansować do I ligi. To tam osiągnęli najlepszy jak dotąd 
rezultat– w 2018 roku zajęli 6. miejsce. Rok wcześniej zdołali 
dojść do półfinału Pucharu Polski.

A teraz? Wydawało się, że Wigry bez problemu zdołają utrzy-
mać się na zapleczu Ekstraklasy. Ostatnie sezony układały im 
się dobrze. Rzeczywistość jest jednak inna. Drużyna w ubie-
głym sezonie spadła z Fortuna 1. ligi i zmierzy się w środę 
z drużyną Stali Rzeszów w II lidze piłkarskiej.

POSTAĆ ZESPOŁU

HISTORIA

Mecze Gole M

BR
A

M
K

A
RZ

E

Hieronim Zoch 9 0 0 0

Jan Balawejder 0 0 0 0

Karol Kapuściński 0 0 0 0

Piotr Słowikowski 0 0 0 0 M

O
BR

O
Ń

C
Y

Martin Dobrotka 9 0 1 0

Paweł Gierach 9 0 0 0 M

Daniel Liszka 9 0 1 0 M

Łukasz Bogusławski 6 0 1 0

Adrian Karankiewicz 8 0 4 0

Adrian Piekarski 9 0 2 0

Grzegorz Aftyka 6 0 0 0

Christian Suski 1 0 0 0 M

PO
M

O
C

N
IC

Y

Josip Šoljić 3 0 2 0

Patryk Czułowski 8 1 1 0

Denis Gojko 9 2 0 0

Cezary Sauczek 6 0 0 0

Bartłomiej Babiarz 9 0 2 0

Filip Kozłowski 0 0 0 0

Gabriel Romatowski 9 0 2 0 M

Michał Ozga 9 0 2 0 M

Jakub Świątek 1 0 0 0 M

Bartosz Gużewski 2 0 0 0

Jakub Kunicki 0 0 0 0 M

Oskar Furst 1 0 0 0

Robert Bartczak 1 0 0 0

N
A

PA
ST

N
IC

Y

Kamil Adamek 8 8 0 0

Michał Żebrakowski 0 0 0 0

Kacper Wełniak 8 4 1 0 M

Sebastian Zackiewicz 0 0 0 0 M

SZTAB SZKOLENIOWY DRUŻYNA WIGRY SUWAŁKI
Dawid Szulczek – trener

Donatas Vencevicius – asystent trenera

Waldemar Warchoł – asystent trenera

Adam Pomian – trener przygotowania fizycznego

Daniel Terlecki – fizjoterapeuta

Rimas Lewkiewicz - fizjoterapeuta

Karol Salik – trener bramkarzy

Zbigniew Kowalewski – kierownik drużynyWIGRY SUWAŁKI

fot. Wigry Suwałki

M – młodzieżowiec
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je przyjmujesz i czy Twoim zdaniem powinieneś nad czymś 
szczególnie pracować?
- Na wiele pochwał zasługuje cały zespół, ponieważ tracimy 
dużo mniej bramek. W większości meczów praktycznie jestem 
wyręczony przez naszych defensorów. Po prostu dzięki ich do-
brej grze mam mniej pracy. Jeżeli chodzi o mnie, to pracować 
muszę cały czas nad wszystkimi elementami, ponieważ jestem 
w wieku, w którym jeszcze żaden aspekt nie jest doskonały 

Jak Ci się współpracuje z tak doświadczonymi obrońcami 
– przypomnijmy że przed sobą masz m.in. Damiana Kost-
kowskiego, który zagrał niemal wszystko co było, Łukasza 
Górę, czasem Sławka Szeligą a teraz doszedł Jarek Fojut. 
Jak Ci się z nimi współpracuje i czy od nich też dostajesz 
jakieś cenne wskazówki w treningu lub w meczu?
- Moim zdaniem dla młodego bramkarza bardzo dobrze jest 
mieć doświadczoną linię obrony, tak jak to wygląda w moim 
przypadku. Bardzo dużo uczę się od chłopaków, dużo dostaje 
podpowiedzi jak mam im podpowiadać, czy jak ich ustawiać. 
To bardzo pomocne.

Rozmawiamy na tydzień przed meczem z Wigrami. Na-
przeciw Ciebie stanie najbardziej bramkostrzelny zawod-
nik 2 ligi - Kamil Adamek. Czy miałeś już okazję obserwo-
wać jego grę? Jak podchodzisz do takich pojedynków? Czy 
kiedy po drugiej stronie gra bramkostrzelny napastnik, to 
Cię jakoś dodatkowo motywuje?
- Jeszcze nie miałem okazji analizować jego gry. Widziałem 
pojedyncze skróty. Podchodzę do tego bardzo spokojnie, jak 
do każdego innego pojedynku. Nie przykładam jakiejś ogrom-
nej roli do tego, jaki gra tam napastnik, czy ma on 15 bramek 
czy 1 na swoim koncie. Do każdego przygotowuje się tak samo, 
każdego analizuję w ten sam sposób. Staram się wyciągać 
powtarzalne momenty w grze napastnika, np: do której nogi 
częściej schodzi.

Jakiego meczu Twoim zdaniem możemy się spodziewać 
z Wigrami?
- Na pewno nie będzie to łatwy mecz. Możemy spodziewać 
się dużo walki. Myślę, że będzie to ciekawe spotkanie dla kibi-
ca, które warto obejrzeć.

Pierwszy sezon w seniorskiej piłce masz już za sobą. Czy 
miałeś w tym czasie jakieś ciężkie momenty? Jak je prze-
szedłeś, co Ci pomogło?
- Zawsze w piłce zdarzają się ciężkie momenty, ciężkim mo-
mentem dla mnie był czas kiedy zaczęła się nasza seria niepo-
wodzeń i wylądowaliśmy w strefie spadkowej, nie pomagałem 
wtedy realnie zespołowi traciliśmy sporo bramek na pewno 
był to ciężki czas dla mnie jak i dla całego zespołu. Jak sobie 
z tym poradziłem? Cóż trzeba do takich sytuacji podchodzić 
z chłodną głową i nie budować frustracji, bo ona w niczym 
nie pomaga. Dużo w takich sytuacjach pomaga mi ucieczka 
w trening. Nie rozmawiam poza boiskiem wtedy o tym z nikim, 
czy to z rodziną, czy ze znajomymi. Ten czas trzeba po prostu 
przeczekać i ciężko trenować, a zła passa w końcu się skończy. 

W bieżących rozgrywkach spotyka Cię wiele pochwał. Jak 

Z WIKTOREM 
KACZOROWSKIM

WYWIAD

Wiktor Kaczorowski mimo młodego wieku zdołał zaskarbić sobie już sympa-
tię trybun. Jak podchodzi do pojedynków z mocnymi rywalami, jak reaguje 
na pochwały i nad czym musi jeszcze pracować? Na te wszystkie pytania 
odpowiada w niniejszym wywiadzie.

STAL RZESZÓW

fot. Stal Rzeszów

fot. Stal Rzeszów

fot. Stal Rzeszów

R O Z M A W I A Ł
T O M A S Z  F L A K O W S K I



P I O T R
G Ł O W A C K I
Obrońca

37

M A R I U S Z
S Ł A W E K
Obrońca

43

D O M I N I K
S A D Z A W I C K I
Obrońca

20

R A D O S Ł A W 
S Y L W E S T R Z A K
Obrońca

5
J A R O S Ł A W 
F O J U T
Obrońca

23

G E R A R D
B I E S Z C Z A D
Bramkarz

24

P R Z E M Y S Ł A W 
P Ę K S A
Bramkarz

3

W I K T O R
K A C Z O R O W S K I
Bramkarz

39

D A M I A N 
K O S T K O W S K I
Obrońca

2

R O B E R T 
T R Z N A D E L
Obrońca

77

M A R C E L
K O T W I C A
Obrońca

8

Ł U K A S Z
G Ó R A
Obrońca

26

D O M I N I K 
M A R C Z U K
Obrońca

15

S Ł A W O M I R 
S Z E L I G A
Pomocnik

21

O K T A W I A N 
S K R Z E C Z
Pomocnik

14

W O J C I E C H 
R E I M A N
Pomocnik

4

B Ł A Ż E J 
S Z C Z E P A N E K
Pomocnik

16

R A M I L
M U S T A F A E V
Pomocnik

6

G R Z E G O R Z 
G O N C E R Z
Napastnik

17

K R Y S T I A N 
P I E C Z A R A
Napastnik

10

R A F A Ł
M A C I E J E W S K I
Napastnik

9

J A K U B
L O R E K
Pomocnik

25

B A R T O S Z
W O L S K I
Pomocnik

68

W I K T O R
K Ł O S
Pomocnik

11

D A W I D
O L E J A R K A
Pomocnik

34

D A M I A N
M I C H A L I K
Pomocnik

69

DRUŻYNA STALI RZESZÓW
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D A R I U S Z
P A Ś K I E W I C Z
Kierownik Drużyny

M A R C I N
W O Ł O W I E C
Trener

M A T E U S Z 
S T O L A R S K I
Asystent Trenera 

K R Z Y S Z T O F 
Ł Ę T O C H A
Trener

G R Z E G O R Z 
N A L E P A
Trener Bramkarzy 

K A R O L
Z N I S Z C Z O Ł
Asystent Trenera

Z B I G N I E W
D Ą B E K
Trener Przygotowania 
Fizycznego

A D R I A N
S M O L A R Z
Fizjoterapeuta

Ł U K A S Z 
S T R Z Ę P E K
Fizjoterapeuta

SZTAB
SZKOLENIOWY 

STALI RZESZOW

 

NA ZWA : 
FUNDACJA STALI RZESZÓW

ADRES:
UL. HETMAŃSK A 69, 35-078 
RZESZÓW

KRS:
0000827607

NUMER KONT A :
61 1020 4391 0000 6202 0201 3738DA
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A U T O R
P A W E Ł  P Y S K A T Y

Zawodnicy Stali Rzeszów U17 pod batutą trenera Łukasza Cabaja bezbole-
śnie poradzili sobie w sezonie ligowym. Zanotowali 13 zwycięstw, jeden remis 
i ZERO porażek. Nad swoimi ligowymi rywalami mają ogromną przewagę. 
Teraz natomiast czeka ich dwumecz barażowy o Centralną Ligę Juniorów. 
Rozmawiam z trenerem Łukaszem Cabajem oraz kapitanem tego zespołu – 
Michałem Opalskim o sezonie, drodze do tych baraży czy sile tego zespołu. Je-
żeli chcą Państwo dowiedzieć się, co powiedział Jarosław Fojut o tej drużynie 
oraz jak wygląda współpraca pierwszej drużyny Stali Rzeszów z Akademią, 
to musicie przeczytać te rozmowy.

MAMY BARAŻE 
O CLJ! 

Przewaga, jaką obserwujemy po sezonie, jest ogromna. 
Pana zawodnicy rozegrali 14 meczów, w których zwycię-
żali 13 razy, raz zremisowali i ani razu nie przegrali. Bilans 
bramkowy to 71:10. W ostateczności, to wszystko złożyło się 
na 16 punktową przewagę nad wiceliderem – UKS SMS Stal 
Mielec.
- Przede wszystkim, jak rozmawialiśmy przed sezonem i ukła-
daliśmy sobie na niego plan, to nie spodziewaliśmy się, że 
zakończymy go z tak olbrzymią przewagą. Byliśmy świadomi 
tego, czym dysponują nasi najwięksi rywale z Mielca czy z Re-
sovii. Nasza ciężka praca doprowadziła nas do tego miejsca, 
w którym teraz jesteśmy. Remis w pierwszej kolejce nie zwia-
stował dobrego startu, ale już 13 kolejnych zwycięstw pokaza-
ło siłę tej drużyny i potencjał w niej drzemiący.

Założeniem na sezon było mistrzostwo ligi?
- Od samego początku.
 
Czyli sezon, póki co – na plus?
- Na ten moment tak. Założeniem odgórnym dla nas wszyst-
kich jako Akademii jest to, abyśmy wprowadzali chłopaków 
do pierwszej drużyny Stali a także przygotowali ich do gry 
na poziomie centralnym w piłce seniorskiej. Wiadomo, że 
nakłady ze strony władz klubu są kierowane w tą stronę, 
żeby właśnie na tej młodzieży opierać przyszłość naszego 
Klubu.

Wierzy Pan, że któryś z nich dostanie szansę w pierwszej 
drużynie?
- Jestem o tym przekonany. Zwłaszcza po tym, co widzieli-
śmy w meczach towarzyskich na poziomie czwartej ligi, któ-
re graliśmy do tej pory, czy też po tym, jak wygląda ich roz-
wój w ostatnich kilku miesiącach. Jestem przekonany, że kilku 
z nich zagra w piłkę na poziomie centralnym.

Po liczbie strzelonych bramek można wywnioskować, że to 
zespół bardzo ofensywy, ale z defensywą chyba też nie ma 
problemów.
- To może być chyba odrobinę złudne. Straciliśmy dziesięć 
bramek, z czego tak naprawdę po grze 4-5. Jak zatem ła-
two wywnioskować, połowa z tych bramek padała po stałych 
fragmentach gry. Nad tym musimy jeszcze popracować. Jeśli 
chodzi o ofensywne podejście, to jak najbardziej. Jesteśmy 
nastawieni na to, żeby tych bramek padało jak najwięcej. 
Strzelanie bramek jest solą piłki.

W składzie Stali w spotkaniach ligowych w zakończonym 
już sezonie można było dostrzec sporą rotację pozycji, za-
wodników czy czasem nawet ustawienia. Z czego to wy-
nikało?
- Przede wszystkim z planu, jaki sobie nakreśliliśmy, jeśli cho-
dzi o rozwój jednostek czy też drużyny. Nie chcieliśmy się ab-
solutnie w żaden sposób zamykać na to, że będziemy tylko 
jednokanałowo szkolić tych chłopaków, ale chcieliśmy zadbać 
o kompleksowy rozwój. To wiązało się z tym, że musieli wystę-
pować na innych pozycjach. Nie ukrywam też, że dla nas waż-
ną sprawą było, żebyśmy skupiali się na całości jako wszyst-
kich zawodnikach. Wiadomo, że są piłkarze, którzy rozwijają 
się wcześniej i później. Natomiast najważniejsze było to, aby-
śmy wyciągnęli z tych chłopaków maksimum i doprowadzili 
ich możliwie jak najwyżej, jako zawodników.

Rzutów karnych w drużynie nie wykonuje jeden zawodnik. 
W tym sezonie z karnego strzelał już Michał Musik, Adrian 
Cieśla czy Michał Opalski. Nie desygnował Pan nikogo do 
tego zadania?
- Jest grupa zawodników, którzy są desygnowani. To oni mię-
dzy sobą decydują, kto podchodzi w danym meczu do „jede-
nastki”.

To oznacza, że na treningach nie ma po co wyławiać „króla 
karnych”?
- (śmiech) Powiedziałbym, że nie. Są jednak sytuacje, kiedy 
w danym dniu jeden czy drugi zawodnik nie czuje się najlepiej. 

ŁUKASZ CABAJ 
TRENER STALI RZESZÓW U17

fot. Stal Rzeszów

fot. Stal Rzeszów
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To jest też w pewnym stopniu budowanie świadomości tych 
zawodników. Takie sytuacje mogą się zdarzać, że ktoś nie czu-
je się najlepiej w danym dniu i automatycznie musi wziąć za 
to odpowiedzialność. Nieodpowiedzialnością byłoby to, jeżeli 
zawodnik czuje się słabo i podchodzi do karnego.

Końcówka sezonu była bardzo wymagająca. Chodzi mi 
o te ostatnie trzy mecze. Na przestrzeni tygodnia zawod-
nicy musieli rozegrać aż trzy spotkania. Mimo to, poradzili 
sobie przykładnie, chyba bez zarzutu. Warto zaznaczyć, że 
były to spotkania z czołówką ligi – Resovią, UKS SMS Stalą 
Mielec oraz szóstą Wisłoką Dębica.
- Zgadza się. Wisłoka do tej pory w tych meczach poprze-
dzających spotkania z nami prezentowała się bardzo dobrze. 
Wygrała nawet z Resovią. Podchodziliśmy z pełnym szacun-
kiem do tego przeciwnika, jak zresztą do każdego innego. Na-
tomiast mecze z Mielcem i Resovią faktycznie były mocnymi 
akordami kończącymi ten sezon. Co prawda nie zagraliśmy 
najlepszych meczów, ale czasem trzeba wygrać po słabej 
grze. Może wystąpiła kwestia przemotywowania, może roz-
luźnienia.

Rozmawiał Pan o tej drużynie z Jarosławem Fojutem? Był 
na jednym ze spotkań zespołu.
- Rozmawialiśmy z Jarosławem o tym, co sądzi o naszej dru-
żynie i jak on to widzi. Bardzo optymistycznie zapatrywał się 
na tę drużynę. Mówił, że widać u nich chęć kreatywnej i  ofen-
sywnej gry. Podobało mu się także podejście tych wszystkich 
zawodników. Mówił, że tworzą niesamowitą drużynę, silną 

mentalnie. Chcielibyśmy zrobić z nim takie spotkanie, gdzie 
on przybliżyłby tym młodym chłopakom piłkę profesjonalną. 
To zawodnik, który ma olbrzymie doświadczenie i na pewno 
mógłby być przykładem dla tych chłopców. To zwiększyłoby 
ich świadomość, jak tak naprawdę wygląda piłka na tym naj-
wyższym poziomie. Nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Wiemy już, że słabością tej drużyny są stałe fragmenty gry. 
W czym natomiast ten zespół może być bolesny dla swoich 
rywali?
- Myślę, że nieprzewidywalnością. Nieprzewidywalnością 
w tych sytuacjach, gdzie przeciwnik mógłby się spodziewać 
pewnego rodzaju schematów. Mamy tyle indywidualności 
w tej drużynie, że każdy z tych zawodników jest w stanie jedną 
akcją przesądzić o losach meczu i to też rozkładało się w cią-
gu całej tej ligi. To pokazała także liczba zawodników, którzy 
zdobywali bramki – to byli zawodnicy praktycznie całej dru-
żyny. To bardzo mnie też cieszy. Możemy zaskoczyć również 
kreatywnością naszych zawodników.

Jak wyglądała praca z tymi młodymi zawodnikami w ca-
łym sezonie?
- Przyznam szczerze, że drużyna, którą zastałem, wygląda-
ła naprawdę bardzo dobrze. Jest to rocznik, który ma już ja-
kieś doświadczenie na arenie, powiedzmy, ogólnokrajowej. 
Początek był bardzo ciężki, bo nie spodziewali się tak moc-
nego wejścia. Musieliśmy trochę popracować nad zmianą 
mentalności u tych chłopców, ale myślę, że efekty, jakie są 
dzisiaj, są zadowalające. Myślę, że w najbliższej przyszłości 
z tych chłopców będzie można jeszcze więcej wyciągnąć. 

Tym bardziej, że niektórzy są brani pod uwagę do pierwszej 
drużyny.

Czyli trener Wołowiec zostawił solidną ekipę?
Jak najbardziej. (śmiech)

Mówi Pan, że zawodnicy są widziani w pierwszej druży-
nie Stali Rzeszów. Myśli Pan, że to będzie w krótszej czy 
dłuższej perspektywie czasu? Trenerzy pierwszej drużyny 
ich obserwują?
- Między sztabem pierwszej drużyny a naszym sztabem jest 
bardzo dobry kontakt. Bardzo często widzimy, że trenerzy są 
na naszych meczach i je obserwują. Na temat tych zawodni-
ków rozmawiają także z nami, bo jednak to my z nimi współ-
pracujemy na co dzień. Mi się osobiście to bardzo podoba 
i jestem tym zbudowany, że nawiązała się taka współpraca 
między tą drużyną 16-latków, którzy, jakby nie patrzeć, już są 
w orbicie zainteresowań trenera pierwszej drużyny. Kwestią 
czasu jest tak naprawdę, kiedy jeden czy drugi zawodnik zo-
stanie włączony do pierwszego składu Stali Rzeszów. Takie 
jest nasze zdanie wspólne, jako Klubu.

Czyli taka współpraca na linii akademia – pierwsza druży-
na jest korzystna dla zawodników?
- Oczywiście. Tym bardziej, że taki jest sens naszej pracy. Kła-
dąc olbrzymie nakłady pieniędzy, abyśmy tym chłopcom za-
pewnili optymalny rozwój, automatycznie oczekujemy tego, 
żeby ci chłopcy za chwilę byli wzmocnieniem tego naszego 
projektu, tej głównej drużyny, która teraz występuje na szcze-
blu II ligi. Wiadomo, że dla 16-latka przeskok fizyczny jest ol-

brzymi, ale nad tym też pracujemy ze sztabem i trenerami 
od przygotowania fizycznego, żeby te różnice zniwelować. 
A przy okazji nie zatracić wartości piłkarskich, które są olbrzy-
mie w tej drużynie.

Powszechnie wiadomo, że drogą do sukcesu w dużym 
stopniu, jest także atmosfera w zespole. Jak można zaob-
serwować, w tej drużynie ta jest bardzo dobra. Takie ini-
cjatywy jak wspólny paintball też pomagają.
- Zgadza się. Za każdą drużyną musi się kryć mocna szatnia. 
Byłem świadomy, że początki będą takie, a nie inne. Z biegiem 
czasu pracowaliśmy nad siłą wewnętrzną tej drużyny i myślę, 
że teraz, a zwłaszcza po tym przeciętnym starcie, końcówka 
sezonu pokazała, że dalej jesteśmy bardzo silni i z każdym 
meczem stawaliśmy się większą jednością. Ja tym chłopcom 
od samego początku powtarzałem – nie obiecuję, że bę-
dzie łatwo, ale na pewno będzie warto. To nie chodziło tylko 
o kwestie przygotowania fizycznego, nie tylko o kwestie przy-
gotowania piłkarskiego, ale też kwestie przygotowania tego, 
co zbudowaliśmy w środku.

W trakcie sezonu mógł Pan liczyć na wsparcie ze strony ro-
dziców tych zawodników?
- Jak najbardziej. Powiem szczerze, że jestem pod olbrzymim 
wrażeniem tego, jak rodzice podążają za nami na praktycznie 
każdy jeden mecz ligowy. Zawsze są z nami, zawsze słychać 
ich doping, zawsze wspierają chłopców i nawet samą obec-
nością tak naprawdę dodają im otuchy. Zdarzały się nam me-
cze w środku tygodnia, gdzie graliśmy do południa i kilkunastu 
rodziców zawsze na ten wyjazd z nami jechało.

fot. Stal Rzeszów fot. Stal Rzeszów
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Uważa Pan, że to pozytywny aspekt?
- Tak. Myślę, że taka relacja trener – rodzic czy trener – za-
wodnicy – rodzice jest bardzo ważna. Koniec końców wszyscy 
jesteśmy jedną wielką rodziną i patrzymy na to jako na całość.

Zaangażowanie, determinacja i ciężka praca. Chyba tak 
można powiedzieć o drodze chłopaków do baraży o Cen-
tralną Ligę Juniorów?
- Dodałbym jeszcze olbrzymie poświęcenie, bo ci chłopcy 
w dużej mierze realizują swoje marzenia. Są w fantastycznym 
miejscu, stworzonym przez świetnych ludzi, otoczeni specjali-
stami i poświęcają naprawdę bardzo dużo ze swojego życia 
po to, żeby te marzenia realizować.

Mentalność tych chłopaków chyba też odegrała dużą role.
- Bez dwóch zdań. Początek sezonu pokazał, że liga nie musi 
być wcale taka łatwa. My natomiast swoim podejściem i tym, 
co wypracowaliśmy bezpośrednio w okresie startowym, 
ale też te wartości, które drużyna nabyła od wcześniejszych 
opiekunów, zaprocentowały w taki sposób, że nawet w tych 
momentach, gdzie zdarzyło się, że byliśmy pod ścianą w me-
czach, co zdarzało się bardzo rzadko, ale jak już się zdarzało, 
to potrafiliśmy ustać i zaprezentować odpowiedni futbol. Na-
prawdę jestem zbudowany tym, jak ci chłopcy podchodzą do 
pracy.

Spotkałem się z takim tweetem, a propos Pana drużyny - 
„Dojrzałość niektórych adeptów z Rzeszowa – TOP. Przy 
0:7 zawodnicy Stali biegają za piłkami bramkarzowi. Kla-
sa. Szacunek. Ambicja.” Chodzi tutaj oczywiście o mecz 
z Wisłoką Dębica. To rzadko spotykane w piłce.
- Moim zdaniem szkoda, że rzadko spotykane w piłce. Oso-
biście uważam, że bez znaczenia, jaki jest wynik, to koniec 
końców czasem zdarza się wygrać, czasem przegrać czy zre-
misować. Rozwój tych zawodników jest najważniejszy. W sy-
tuacji, kiedy prowadzimy 6:0 czy 7:0, dalej realizujemy swo-
je założenia na ten mecz i dalej podchodzimy tak, jakbyśmy 
podchodzili do niego przy stanie 0:0.

Pamiętajmy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Drużynę 
Stali czeka dwumecz z Juventą Starachowice lub Orlętami 
Kielce. Ta pierwsza już gościła w CLJ w każdym roczniku. 
Ci drudzy natomiast walczyli w barażach kilka razy, ale 
chyba ani razu nie zdołali pojawić się w CLJ-ce. Może tym 
bardziej ich determinacja będzie większa?
- Każdy mecz rozpoczyna się od stanu 0:0. Wszystkie nasze 
mecze w lidze też od takiego stanu się rozpoczynały. Tak musi-
my do tego podchodzić. Każde jedno spotkanie jest inne, każ-
dy jeden mecz może się ułożyć nie po naszej myśli i w naszej 
gestii leży to, żebyśmy byli do tego dobrze przygotowani. Na 
spotkanie z Juventą i Orlętami zostali wysłani skauci. Będziemy 
mieli analizę, będziemy mieli materiał wideo, więc staramy się 
przygotować tak, aby 11 listopada pokazać, że na to miejsce 

w CLJ-ce zasługuje nasza drużyna.

Wysłanie skautów pokazuje także profesjonalizm Akade-
mii.
- Można to potraktować jako znak całego projektu. Podcho-
dzimy do tego profesjonalnie. Mówię już tutaj o całej struktu-
rze Stali Rzeszów. Przygotowanie do samego meczu to jest 
jedna sprawa. Musimy być świadomi tego, co robimy, z kim 
gramy i o co gramy. Możemy mieć wszystkie informacje i bo-
isko to może zweryfikować, ale przygotowanie do meczu jest 
bardzo ważne i chciałbym uniknąć sytuacji, jakie były w latach 
poprzednich, że z jednej czy drugiej przyczyny nie udało się 
awansować. Dzisiaj robimy wszystko, by awansować i po 15 
listopada być już w CLJ-ce.

Jak ważnym krokiem w ich karierze będzie gra tych chło-
paków w CLJ-ce? O ile oczywiście się tam dostaną.
- Będzie to dla nich świetne doświadczenie. Głęboko wierzę 
i zresztą jest to oczywiste, że w momencie, kiedy grasz z lep-
szymi zawodnikami, to jesteś automatycznie przesunięty do 
granic swoich możliwości i automatycznie przez to stajesz się 
lepszym zawodnikiem. Gra na poziomie centralnym da nam 
po pierwsze świetne doświadczenie, którego nie zdobędzie-
my grając tutaj lokalnie, po drugie zweryfikuje nas piłkarsko, 
a po trzecie da nam emocje, które będą związane koniec koń-
ców z grą z najlepszymi drużynami w kraju.

Wiecie już, z kim możecie mierzyć się w CLJ-ce, w przypad-
ku wygrania baraży?
- Tak. Już wszystko wiemy. Co ciekawe, to z częścią tych drużyn 
już graliśmy. Mamy tu Wisłę Kraków, Cracovię i Motor Lublin 
z którymi graliśmy. Oprócz tego jest jeszcze AP TOP 54 Bia-
ła Podlaska, Hutnik Kraków i chyba jeszcze jedna drużyna. 
W każdym razie z CLJ-ki na ten moment spadają Stal Mielec 
i Karpaty Krosno.

Ciekawe drużyny. Chłopaki na pewno będą mogli nabrać 
cennego doświadczenia w grze z takimi akademiami. W li-
dze podkarpackiej chłopaki poradzili sobie, można po-
wiedzieć – bez bólu. W przypadku gry w CLJ-ce zapewne 
może być nieco ciężej. Jak wygląda na tę chwilę potencjał 
tej drużyny? Wiadomo, że nie wiemy jeszcze, jak wygląda-
ją składy, z którymi być może będą mogli się mierzyć. Ale 
na podstawie obserwacji, jakby miał Pan wysnuć wnioski 
o tej drużynie.
- Bardzo ciężko jest powiedzieć, jak ci chłopcy będą się pre-
zentować. Wiadomo, że my ze swojej strony zrobimy wszyst-
ko, by prezentować się jak najlepiej. Należy pamiętać jesz-
cze, że są młodzi i przechodzą w końcową fazę rozwijania 
siebie jako ludzie, a także dojrzewają jako mężczyźni. Weźmy 
pod uwagę też to, że tych najlepszych chłopaków będziemy 
starali się popchnąć gdzieś wyżej – do pierwszej drużyny czy 
do drużyny U19, gdzie już na ten moment jest dwóch zawod-
ników, którzy ciągle tam występują i są przesunięci na stałe. 

Także myślę, że my ze swojej strony musimy zrobić wszystko 
to, co jest możliwe, żeby ich przygotować, a co będzie dalej, 
boisko zweryfikuje.

Zapytam też inaczej. Jak wyglądały te zespoły – Cracovia, 
Wisła i Motor, kiedy się z nimi mierzyliście?
- Wynikowo wygraliśmy z Wisłą 3:2, wygraliśmy z Motorem 5:3 
i przegraliśmy z Cracovią 3:5. W każdym z tych spotkań mogli-
śmy spokojnie prowadzić grę i kontrolować. Wiadomo, że był 
to początek, bo były to nasze przedsezonowe gry kontrolne, 
więc też uczyliśmy się nowego modelu gry, który ja zapropo-
nowałem wchodząc tutaj do struktur klubu. Było dużo rotacji 
na pozycjach. Na ten moment nie wiem, jakby te mecze wy-
glądały. Nie wiem czy byłaby taka dysproporcja na plus dla 
nas jak do tej pory, czy być może przeciwnicy się powzmac-
niali i popracowali ciut więcej niż my i powiedzmy, że gdzieś 
nas tam wyprzedzili.

Najbliższy plan brzmi chyba prosto – wygrać baraże. Ma-
cie już jakieś wstępne plany, jak chcecie grać? Oczywiście 
wiadomo, że więcej będziecie wiedzieli po analizie rywala.
- Na ten moment są rozpisane dwa mikrocykle. Dwa mikrocy-
kle, czyli tyle, ile nas dzieli od początku baraży. Razem z trene-
rem Krzepotą od przygotowania motorycznego rozpisaliśmy 
szczegółowy plan działania i treningów, połączony razem 
z przygotowaniem motorycznym przy współpracy z trenerem 
Lewandowskim. Jesteśmy do tego przygotowani, wszystko 
mamy w zasadzie dopięte na ostatni guzik. Nie pozostaje nic 
innego, jak wykonać pracę, którą sobie zaplanowaliśmy, tak 
aby przeciwnik musiał się do nas dostosowywać, a nie my do 

przeciwnika.

A co w przypadku, jeśli się nie powiedzie w barażach?
- Nie chcę zabrzmieć arogancko, ale nie wyobrażam sobie, 
żeby się nie powiodło.
Czyli nastawiacie się do tego pozytywnie?
- Na ten moment nie ma tematu, że się nam nie powiedzie. 
Jesteśmy świadomi, że boisko może to zweryfikować. Trze-
ba jednak wziąć pod uwagę, że to piłka nożna i jak wcze-
śniej mówiłem - mecz zaczyna się od 0:0. Głęboko wierzę 
w to, że drużyna ma taki potencjał, że nie pozwolimy prze-
ciwnikowi rozwinąć skrzydeł i doprowadzimy do szczęśli-
wego awansu.

Dla Pana jako trenera doświadczenie w pracy w CLJ też 
może być cenne. To mimo wszystko jednak inny poziom.
- Bez dwóch zdań. Sam jestem ciekawy poziomu tych dru-
żyn. Wiadomo, że z niektórymi mierzyliśmy się już w meczach 
przedsezonowych, o czym rozmawialiśmy. Z mojej perspekty-
wy będzie to bardzo ciekawe doświadczenie, na które z miłą 
chęcią i z otwartymi rękoma czekam.

Jak zamierzacie pracować podczas zimowej przerwy z za-
wodnikami?
- Tak. Na ten moment sytuacja jest bardzo dynamiczna 
w związku z tym, co dzieje się na świecie. Pracujemy jednak 
nad kilkoma sparingami, które będą na tyle wartościowe dla 
nas, żebyśmy mogli po prostu zoptymalizować naszą pracę 
i rozwój tych zawodników.
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Sezon ligowy rozpoczęliście od remisu z DAP Dębica. Wów-
czas zremisowaliście 2:2. Był to Wasz jedyny remis w sezo-
nie. Zdobywcą dwóch bramek dla Stali był nie kto inny, jak 
Michał Opalski.
- Zgadza się. To był nasz pierwszy mecz w sezonie po tej kwa-
rantannie, w zasadzie od marca. Bardzo czekaliśmy na pierw-
sze spotkanie w sezonie. Myślę, że trochę nam w tym spotkaniu 
brakowało chłodnej głowy, straciliśmy głupie bramki. Tak na-
prawdę ten mecz mógł się inaczej potoczyć, bo dobrze za-
częliśmy, ale słabo skończyliśmy. Dało to nam dużo do zrozu-
mienia w kwestii kolejnych spotkań i pokazało, że nie może być 
tak kolorowo i łatwo w tej lidze. Wzięliśmy się za siebie i potem 
szło nam zdecydowanie lepiej.

Dość szybko zbudowaliście sobie fajną przewagę nad resz-
tą rywali. Chyba szybko zapomnieliście o pierwszym spo-
tkaniu. Po meczu z DAP Dębica mieliście nawet serię czte-
rech meczów bez straty bramki, a sami w zaledwie tych 
czterech strzeliliście 28 bramek.
- Skupiliśmy się tylko na tym, by wygrać ligę. Wyciągnęliśmy 
wnioski z meczu z DAP Dębica i nie wracaliśmy do niego. 
Chcieliśmy się też poprawić w defensywie i tak wyszło, że 
akurat mieliśmy taką dość dobrą serię. Dodatkowo chcieliśmy 
grać także dla samych siebie, żebyśmy się rozwijali.

Pod koniec sezonu musieliście działać na jeszcze większych 
obrotach i z większą intensywnością. Czekały Was trzy me-
cze w zaledwie siedem dni. Mimo to, bez problemu sobie 
poradziliście.
- Dla takich młodych zawodników, jakimi jeszcze jesteśmy my, 
to w zasadzie była sama przyjemność. Chcieliśmy grać w piłkę 
i jak najszybciej zakończyć ten sezon przynajmniej na pierw-
szym miejscu. Fakt, te trzy spotkania były rozgrywane na du-
żej intensywności i może też dlatego nie wyglądały one tak 
bardzo dobrze w naszym wykonaniu, jak te inne w lidze, ale 
wygraliśmy i to jest najważniejsze.

Na szczególne wyróżnienie z sezonu chyba zasługują me-
cze z Wisłoką Dębica (13:0) i dwa derbowe z Resovią (3:0, 
4:0). Czy to były faktycznie dla Was takie najlepsze mecze? 
Czy wyróżniłbyś inne?
- Przypominam sobie nasz dobry mecz z DAP Dębica – ten 
drugi. Wygraliśmy go 2:0 i zagraliśmy fajną piłkę na ciężkim 
terenie. To też był taki ważny mecz, który dał nam znaczną 
różnicę w tabeli. Odgoniliśmy od pozycji lidera wówczas Stal 

Mielec i Resovię. Te derbowe spotkania z Resovią też fajnie po-
kazały na jakim poziomie my stoimy, gdzie Resovia była prak-
tycznie bez szans w tym dwumeczu. Mecz z Wisłoką pokazał 
taką naszą pełną dominację.

Jeśli miałbyś wybrać najlepszego zawodnika tego sezonu 
w Waszej drużynie, to kto by to był?
- W tym sezonie na pewno zaimponował mi Kacper Paśko, któ-
ry wrócił po ciężkiej kontuzji. W zasadzie to nie grał rok w piłkę. 
Tym bardziej dla naszej drużyny jego dobra postawa była po-
wodem do zadowolenia. Jest ważną częścią naszej drużyny. 
Dodatkowo wyróżniłbym też Michała Musika, który też świet-
nie wykonywał swoje zadania na boisku. Zdobył wiele bramek 
i fajnie się poruszał na swojej pozycji numer dziewięć. Nie za-
pomniałbym także o Wesleym Omuru, który też rozegrał do-
bry sezon, prezentował równą i wysoką formę. Imponowała 
mi jego wola walki, chęć zwycięstwa i ciężka praca. Warto też 
zaznaczyć, że jest rok młodszy. Nie potrafiłbym wybrać jedne-
go zawodnika.

MICHAŁ OPALSKI
K APITAN STALI RZESZÓW U17
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Jak pracowało Ci się z trenerami podczas tego sezonu?
- Bardzo dobrze, powiedziałbym nawet, że świetnie. Poziom 
przygotowania mentalnego, fizycznego czy taktycznego był 
na wysokim poziomie. Mentalnie i fizycznie czułem się na-
prawdę dobrze. Zawsze na początku tygodnia mieliśmy faj-
nie rozplanowane – jak, co i gdzie mamy. Komunikacja mię-
dzy nami też była bardzo dobra. Zresztą najlepiej obrazują to 
efekty tej współpracy.

W lidze poszło Wam gładko. Zrobiliście fajne wyniki, grali-
ście fajną piłkę. Z perspektywy zawodnika tej drużyny, jak 
oceniłbyś cały zespół na tle tego sezonu?
- Zrobiliśmy ogromny krok do przodu. Pamiętam, jak zaczyna-
liśmy sezon od sparingów, to myślę, że wówczas nie byliśmy 
tak zgraną i dobrą piłkarsko drużyną, jak jesteśmy obecnie. 
Postęp, jaki zrobiliśmy, dla mnie osobiście jest bardzo duży. 
Drużyna chce grać w piłkę, chce się rozwijać i trenować, co 
dla mnie jest najważniejsze w tym wieku.

Mistrzostwo ligi i te baraże to efekt Waszej ciężkiej pracy. 
Treningi na boisku wcześnie rano, jeszcze przed szkołą, 
treningi motoryczne, a także mentalne. Na usta nasuwa się 
jedno stwierdzenie – bez pracy nie ma kołaczy.
- Jak widać, ciężka praca jaką wykonujemy daje efekt i to jest 
chyba najważniejsze. My dalej będziemy tak pracować, a te-
raz może nawet jeszcze ciężej. Chcemy zawsze pokazywać 
to, co potrafimy i to, czego nauczyliśmy się poprzez kolejne 
treningi.

Pozytywna atmosfera w szatni chyba tylko się nakręcała 
z każdym kolejnym meczem w sezonie.
- Gdy wiadomo było, że wygraliśmy ligę, to byliśmy bardzo 
zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy. Po prostu chcieliśmy dalej 
grać dobrą piłkę i wygrywać dla siebie. Atmosfera jest świetna 
i w tej szatni każdy może na siebie liczyć.

Jest jakiś stres przed tymi barażami czy raczej olimpijski 
spokój?
- Bez wątpienia olimpijski spokój. Musimy teraz skupić się na 
tym dwumeczu barażowym, bo nie wyobrażam sobie innego 
scenariusza, jak te dwa spotkania wygrać i wejść do CLJ-ki. 
W tym momencie chyba będzie ciężko, żeby cokolwiek nas za-
trzymało. Każdy z nas jest obecnie w gazie.

CLJ dla wielu z Was może być taką furtką do wielkiej pił-
ki. Mówimy już o takiej namiastce młodzieżowego futbolu 
w najlepszym jej wydaniu.
- Zdecydowanie. Poziom CLJ to zupełnie coś innego. Kiedy 
weszlibyśmy do CLJ, to nie chcielibyśmy, żeby przeciwnicy 
narzucali nam swoje style gry. Na pewno się łatwo nie damy 
i będziemy walczyć jak równy z równym. Zresztą myślę też, że 
znacznie nie będziemy odbiegać od rywali i zaprezentujemy 
się bardzo dobrze. Graliśmy mecze sparingowe przed sezo-
nem z naszymi potencjalnymi rywalami w CLJ, takimi jak Wisła 
Kraków – zwycięstwo 3:2, z Cracovią – porażka 3:5 i Motorem 

Lublin – zwycięstwo 5:3. To tylko pokazuje, że pokazaliśmy się 
z dobrej strony, a wtedy byliśmy jeszcze całkiem inną drużyną 
niż teraz. Te zespoły pewnie też poczyniły progres, ale jak mó-
wię, nie będziemy chcieli, by ktoś narzucał nam swój styl gry. 
Na pewno ich dużym atutem jest to, że cały czas mierzyli się na 
poziomie centralnym.

Co ciekawe, grałeś w Wiśle Kraków. Skąd decyzja na zmia-
nę otoczenia?
- Po ośmiu latach zdecydowałem, że pora na zmianę klubu 
i otoczenia. Nie wszystko szło po mojej myśli i uznałem, że Stal 
Rzeszów jest naprawdę fajnym miejscem do rozwoju i zrobie-
nia dużej kariery.

W drużynie masz chyba spore zaufanie. To oni wybrali Cie-
bie na kapitana.
- Myślę, że to udowodniłem chociażby na sparingach. Dużo 
dałem tej drużynie i zawsze staram się pomagać osobom, 
które są na przykład w złej sytuacji. Staram się też wspierać 
drużynę na boisku, chociażby mentalnie. Także wydaje mi się, 
że właśnie dlatego darzą mnie takim zaufaniem.

Grasz już w U17, ale czasami trenerzy decydują się brać Cię 
do rezerw.
- Powiedziałbym, że to jest właśnie takie przygotowanie do tej 
gry seniorskiej. W drużynie rezerw już można trochę poczuć 
ten smak dorosłej piłki. Stopniowo można się do tego przy-
zwyczajać. Jeśli grasz już kilka takich spotkań, to widzisz, jak 
bardzo się różnisz i co możesz poprawić w swojej grze. To na-
prawdę cenne.

Trener Łukasz Cabaj mówił mi, że niektórzy zawodnicy 
z Waszego zespołu są brani pod uwagę do pierwszej dru-
żyny. Nie padły konkretne nazwiska. Myślisz, że znalazłbyś 
się na tej liście?
- Wydaje mi się, że tak.

Jak wspominasz okres pracy z trenerem Wołowcem?
- Dobrze go wspominam. To trener bardzo spokojny, ale dają-
cy bardzo cenne uwagi. Ma ogromne doświadczenie i wiedzę 
na temat piłki.

Aktualnie grasz w środku pola. Grasz tam dość ofensyw-
nie. To jest pozycja na której się widzisz?
- Tak, to będzie moja główna pozycja. Raczej jej nie zmienię, 
ale wiadomo, że każdy trener inaczej postrzega danego za-
wodnika.

Jakie są Twoje najbliższe indywidualne cele?
- Na pewno chciałbym się dobrze pokazać w CLJ-ce, jeśli do 
niej wejdziemy. Przy tej okazji dalej się rozwijać, żeby w nie-
dalekiej przyszłości grać już w piłce seniorskiej.

Jak miałbyś teraz wytypować wynik w dwumeczu barażo-
wym, to powiedziałbyś…
- 8-2 dla nas.
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