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4. Górnik Trans.eu Wałbrzych 2018/19 

Jakub Der 
Rok urodzenia: 1996 / Wzrost: 192 cm / Pozycja: obrońca 

Sezon 2017/18 (2 liga): 28 meczów, 16.1 pkt, 4.2 zb, 2.2 as, 55% skuteczności za 2, 32% za 3 

Zielonogórskie odświeżenie szatni 

Kuba Der wywodzi się z Zielonej Góry i jest, podobnie jak Marcin Wróbel, wychowankiem Zastalu. 

Terminował w grupach młodzieżowych tego klubu u znanego z dobrego szkolenia młodzieży Bogusława 

Onufrowicza (na koncie szkoleniowca mistrzostwo Polski U-16 z 2009 roku, w składzie reprezentanci Polski 

Filip Matczak i Tomasz Gielo). W barwach młodzieżowego zespołu z Zielonej Góry Der zajął 8. miejsce w 

Mistrzostwach Polski U-18 w 2014 roku (śr. 15.7 pkt) oraz czwarte w mistrzostwach kraju U-20 w 2016 (śr. 

11.3 pkt). 

W 2. lidze pojawił się już w wieku 17 

lat, w zespole rezerw Zastalu, czyli 

Muszkieterach Nowa Sól. To właśnie 

tam spędził ostatnie pięć sezonów – 

wszystkie w 2. lidze. Poprzednie 

rozgrywki były dla niego najlepsze w 

karierze, rzucał śr. 16.1 pkt przy 

bardzo dobrej jak na zawodnika 

obwodowego 55% skuteczności za 

2.  W ciągu ostatnich trzech lat miał 

także okazję zagrać w sumie w 21 

meczach ekstraklasy, ale w Stelmecie 

Zielona Góra odgrywał bardzo marginalną rolę. Nie zmienia to faktu, że dwukrotnie mógł cieszyć się z 

mistrzostwa Polski. Der wzmocni w Górniku rywalizację na pozycjach rzucającego obrońcy i skrzydłowego. 22-

latek nie ma żadnego doświadczenia z 1. ligi. Po raz pierwszy w karierze opuszcza rodzinne strony i spróbuje 

popracować na własny rachunek. Do tej pory nie miał wielu okazji do gry dla fanatycznych kibiców – 

Muszkieterowie występowali przy niemal pustych trybunach, a w Stelmecie głównie siedział na ławce. O tym, 

jak zniesie grę pod większą presją przekonamy się wkrótce. 

W postaci byłego już gracza Muszkieterów Górnik upatruje drugiego Huberta Kruszczyńskiego. Gdy 23-latek 

dołączył do biało-niebieskich przed rokiem był wielką zagadką. W trakcie sezonu udowadniał jednak 

niedowiarkom na co go stać, walnie przyczyniając się do awansu. Tego lata przy Wysockiego wykonali 

podobny ruch, sprowadzając równie głodnego gry koszykarza – z tym, że na poziomie pierwszej, a nie drugiej 

ligi.   
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W ściągnięciu Dera jest pewne ryzyko, bo rzucający może okazać się lepszą wersją Kruszczyńskiego, ale 
równie dobrze może być niewypałem porównywalnym do Macieja Krówczyńskiego, który dwa lata temu 
przeleciał przez wałbrzyski klub jak meteor. 

W sezonie 2017/18 Górnik pokonał w rundzie zasadniczej u siebie Muszkieterów 70:67, a Der pokazał się z 
dobrej strony, kończąc spotkanie jako drugi strzelec gości z 17 punktami na koncie. Jeszcze lepiej w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów zaprezentował się w I rundzie play-off, zdobywając 25 punktów (10/17 z gry). W 
starciach w Nowej Soli notował 13 i 17 „oczek”. 

Der pracował w Nowej Soli z wychowankiem Górnika, trenerem Jakubem Lewandowskim, a na parkiecie 
spotkał kolejnego biało-niebieskiego, Olka Sulikowskiego. W Stelmecie z kolei poznał następnego z 
wałbrzyszan, Andrzeja Adamka. Miał także okazję grać z wieloma reprezentantami Polski – u boku Marcela 
Ponitki był liderem Zastalu w MP U-18, gdzie ekipa z Winnego Grodu była o krok od brązowego medalu. 
Nowy nabytek Górnika miał także okazję do podglądania warsztatu uznanych trenerów tj. Saso Filipovski i 
Andrej Urlep. Teraz te wszystkie doświadczenia będzie mógł wreszcie spożytkować w 1. lidze. 

Der to także jedyna całkowicie nowa postać w Górniku po powrocie do 1 ligi. Nowy rzucający wprowadzi 
trochę świeżego powietrza do zamkniętej niemal na spust szatni. 

 

Damian Durski 
Rok urodzenia: 1997 / Wzrost: 182 cm / Pozycja: obrońca 

Sezon 2017/18 (2 liga): 38 meczów, 11.2 pkt, 4.9 zb, 2.3 as, 53% skuteczności za 2, 21% za 3 

 

Skruszyć kolejny mur 

Gdy w 2011 roku młodzicy Górnika zajęli 

sensacyjnie świetne, czwarte miejsce w 

mistrzostwach Polski, Damian Durski był 

ledwie zmiennikiem. W spotkaniu o 

brązowy medal nie punktował, w całej 

fazie centralnej zagrał w pięciu meczach 

zdobywając w sumie… trzy punkty.   

Za czasów młodzika i kadeta chyba mało 

kto się spodziewał, że Damian ma 

szanse grać w pierwszej drużynie. Na tle 

zespołu nie wyróżniał się jakoś 

szczególnie. Dopiero w juniorach było 

widać, że wszedł na wyższy poziom. 

Zaczął robić dużą różnicę, na tle rówieśników przeważał dynamiką i chęcią wygrywania, dlatego na 

treningach wolałem być z nim w drużynie (śmiech)  – wspomina Marcin Jeziorowski, kolega z zespołów 

młodzieżowych, a obecnie z pierwszej ekipy Górnika.  
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Gdy juniorzy dotarli w 2015 roku do 
ósmego miejsca w Polsce, był już 
jednym z liderów biało-niebieskich. 
Jego kariera to wieczne kruszenie 
stawianych przed nim murów, bo po 
przebijaniu się w młodzieżowym 
Górniku usiadł na dłużej na ławce w 
drugoligowej drużynie. W 
rozgrywkach 2016/17 był niemal 
przyspawany do ławki 
rezerwowych,w decydującej o 
awansie do półfinału serii z R8 
Politechniką Kraków na parkiecie 
spędził ledwie dwie minuty.  

Duże zmiany kadrowe latem 2017 
roku były dla Durskiego szansą na 
zaistnienie w 2. lidze. Dziś już wiemy, że wychowanek biało-niebieskich tę szansę wykorzystał. Jako gracz 
pierwszej piątki niejednokrotnie decydował o obliczu Górnika.  W styczniu nasi bardzo męczyli się z 
domowym starciu z Muszkieterami Nowa Sól. W trudnym momencie grę na siebie wziął Durski, autor 24 
punktów. Choć miał w tamtym meczu probemy ze skutecznością, to wykorzystał swoją szybkość i dynamikę 
w wejściach pod kosz, gdzie byl wciąż faulowany (18 z 24 punktów zdobył z linii rzutów wolnych!). Od końca 
września wyrośnie przed nim kolejny, jeszcze wyższy mur— w 1. lidze ten 20-latek (dopiero pod koniec 
grudnia skończy 21 lat) jeszcze nie grał. Jednym z jego ulubionych filmów jest „Zielona mila”. Na parkiecie 
naszemu wychowankowi życzymy zrobienia równie dużego szumu jak wspomniany obraz na kinomanach 
na całym świecie. 

Rafał Glapiński 
Rok urodzenia: 1982 / Wzrost: 183 cm / Pozycja: rozgrywający 

Sezon 2017/18 (2 liga): 27 meczów, 12.4 pkt, 4 zb, 6.4 as, 50% skuteczności za 2, 43% za 3, 82 % za 1 

Historyczny sezon weterana 

Typ zawodnika, którego bardzo cenisz mając po swojej stronie oraz nienawidzisz, gdy gra przeciwko tobie. 

Na parkiece jest dowódcą, szkolącym młodzież boiskowym cwaniakiem, prowokatorem, walczakiem, dla 

którego Górnik ma szczególne miejsce w sercu. W ostatnim sezonie miewał kłopoty w obronie, walczył z 

kontuzjami, był zawieszany po kolejnych scysjach z rywalami. Szacunku jednak nie stracił. Wałbrzysycy 

kibice go kochają, a on po każdym meczu się z nimi ściska i dziękuje za wsparcie z trybun. „Glapę” doceniają 

także trenerzy rywali, wybierając go MVP grupy D. 2. ligi.  

Glapiński reprezentował Górnika na wszystkich szczeblach rozgrywkowych w Polsce, w sumie rozegrał 

401 oficjalnych spotkań w biało-niebieskich barwach, co daje mu drugą pozycję w klubowej historii. Do 

pierwszego w tej klasyfikacji Zenona Kozłowskiego, mistrza Polski z Górnikiem z 1982 i 1988 roku traci 23 

mecze i bardzo możliwe, że już w nadchodzącym sezonie go przeskoczy.  
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Ważne rzuty Glalpiński trafia dla Górnika już od dwudziestu lat: 

Kwiecień 2018. Półtorej minuty do końca gry, Górnik prowadzi w pierwszym meczu II rundy play-off ze 

Sklepem Polskim MKK Gniezno 69:68. W kluczowym momencie spotkania bardzo ważny rzut za trzy trafia 

Glapiński. Biało-Niebiescy prowadzą 72:68 i ostatecznie odnoszą bardzo cenne zwycięstwo 72:70. Cóż, jak 

trwoga, to do kapitana. 

Dwie dekady wcześniej Górnik był 

w kryzysie. Miejsce w I lidze 

(wtedy zwanej II ligą) zachował po 

niedokończonych play-out, 

przerwanych po decyzji PZKosz o 

powiększeniu ligi. Do składu 

dołączono wyróżniających się 

wychowanków, w tym 

Glapińskiego – w 1998 roku 16-

letniego kadeta. Głośniej o „Glapie”  zrobiło się po 10 kolejce. Górnik pokonał u siebie Linodrut Zabrze 90:84, 

a wałbrzyski rozgrywający trafił wtedy swój pierwszy kluczowy rzut. Na sześć minut przed końcem piąty faul 

złapał Andrzej Neumayer, którego na parkiecie zastąpił właśnie „Glapa”, trafiając po chwili „trójkę” na 68:65 

dla gospodarzy. Na dwie minuty przed końcem 16-latek zaliczył przechwyt i zdobył punkty na 82:80. 

Przebojowy nastolatek pobudził zespół, resztę zrobili koledzy. 

Wałbrzyszanie powracają do 1. ligi , ale w składzie jest tylko kilku koszykarzy, którzy znają ten szczebel 

rozgrywek z własnych doświadczeń. W tym gronie jest rzecz jasna 36-letni nie tylko kapitan Górnika, ale i 

nauczyciel dla młodszych kolegów. Wśród nich są Bartłomiej Kłyż i Łukasz Makarczuk, w poprzednim sezonie 

wchodzący do pierwszej drużyny młodzieżowcy, na co dzień jeszcze niedawno trenujący w juniorach właśnie 

pod okiem „Glapy”.  

W październiku kapitan podejmie próbę napisania nowego rozdziału, kandydując do Rady Miasta z drużyny 

prezydenta Szełemeja. Miejsce na liście wyborczej: oczywiście siódemka! 
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Marcin Jeziorowski 
Rok urodzenia: 1997 / Wzrost: 188 cm / Pozycja: skrzydłowy 

Sezon 2017/18 (2 liga): 28 meczów, 1.4 pkt, 4 zb, 1.4 zb, 0.5 as 

Ciężkie życie zadaniowca 

Historia Jeziorowskiego nieco przypomina tą Durskiego. W drużynie młodzików, czwartej w Polsce w 2011 

roku odgrywał niewielką rolę, czasami nie mieścił się w meczowej dwunastce. Szybko urósł, w tamtym 

okresie grał bliżej kosza. Z czasem 

zmienił pozycję, zwiększając swoją rolę 

w drużynie juniorów. Wraz z kolegami z 

rocznika 1997 dotarł do ósmego 

miejsca w mistrzostwach Polski U-18, 

co było dużym sukcesem, bo Górnik 

jako jedyny w w turnieju finałowym 

wystawił zespół oparty wyłącznie na 

graczach z regionu. „Jezior” nigdy w 

swojej karierze nie był graczem 

zdobywającym mnóstwo punktów, 

stawiał głównie zasłony, pomagał w 

obronie. W ligowej koszykówce 

pozostaje w niebycie, brakuje mu 

warunków fizycznych do gry bliżej 

kosza (co robił w juniorach), nie grozi 

rzutem, więc nie gra na obwodzie. W 

poprzednim sezonie w siedmiu 

spotkaniach drugoligowego Górnika 

wychodził w pierwszej piątce, ale po 

dojściu do składu Krzysztofa Spały grał 

mało, wypadając z rotacji. W 1. lidze pewnie się to nie zmieni, „Jezior” pozostanie w roli zadaniowca. 

Bartosz Kłyż 
Rok urodzenia: 2000 / Wzrost: 194 cm / Pozycja: skrzydłowy 

Sezon 2017/18 (2 liga): 14 meczów, 1.0 pkt, 1.3 zb 

 

Powalczyć o minuty 
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Kłyż to kolejny z grona wychowanków, który będzie uzupełniał skład biało-niebieskich w 1. lidze. W grupach 

młodzieżowych często zmieniał trenera: w 

młodzikach pracował z Arkadiuszem Chlebdą, w 

kadetach z Pawłem Domoradzkim, w juniorach z 

Rafałem Glapińskim. W okresie młodzika dotarł 

z Górnikiem do ćwierćfinału mistrzostw Polski, a 

za kolegów z drużyny miał Olka Balcerowskiego 

(aktualnie w Gran Canarii w Hiszpanii) oraz 

Bartosza Kosiora (mistrz Polski juniorów 2018 w 

barwach Hensfortu Przemyśl). Kolega z grup 

młodzieżowych Łukasza Makarczuka. 

 

Hubert Kruszczyński 
Rok urodzenia: 1995 / Wzrost: 183 cm / Pozycja: obrońca 

Sezon 2017/18 (2 liga): 27 meczów, 12.4 pkt, 4 zb, 6.4 as, 50% skuteczności za 2, 43% za 3, 82 % za 1 

Hubert szuka sufitu 

Historia Huberta jest jednym z powodów, dla których kochamy 

sport. Nie wszytko w nim da się przewidzieć, obliczyć. Latem 

2017 roku Kruszczyński był znany bardzo wąskiej grupie ludzi w 

koszykarskim środowisku. Do Górnika trafił z polecenia Tomka 

Krzywdzińskiego. Przyjechał na testy po sezonie w rodzinnym, 

trzecioligowym Chełmnie. Spisał się, podpisał kontrakt, a kibice w 

Wałbrzychu kompletnie nie mieli pojęcia kim jest. Facet miał na 

koncie ledwie siedem epizodów w drugogligowych rezerwach 

Asseco i mało imponującą karierę młodzieżową we Włocławku i 

Bydgoszczy. To właśnie w mieście nad Brdą poznał 

Krzywdzińskiego. W sezonie 2017/18 stworzyli zabójczy w 2. lidze 

„Duet KK”. Hubert ma dla tego duetu kwieciste porównanie: 

 

Z charakteru porównałbym nas do Will Smitha i Martina 

Lawrence’a z filmu „Bad Boys”. Na co dzień jesteśmy bardzo 

radośni i wyluzowani, ale gdy zaczynamy swoją prace (trening, 

mecz) staramy się ją wykonać jak najlepiej potrafimy.  
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Kruszczyński szybko zaczął stanowić o obliczu Górnika w 2. lidze. Pod względem ilości zdobytych 

punktów był najlepszym strzelcem biało-niebieskich w ostatnich rozgrywkach. W Opolu w meczu z AZS 

Politechniką zdobył 33 punkty, trafiając wszystkie 9 rzutów za 3. Miałem okazję być na tym spotkaniu i 

muszę przyznać, że czegoś podobnego na koszykarskim parkiecie w życiu nie widziałem. Kruszczyński 

szybko stał się niezwykle lubiany przez kibiców, a z klubem mocniej związała się jego rodzina. Hubert ma 

bardzo podobnego brata, którego kibice nawet raz z nim pomylili podczas mecz w Łowiczu („Dlaczego 

Hubert nie jest z drużyną i się nie rozgrzewa!? Aaa, to nie on!”). Brat i tata (którego Hubert jest młodszą 

kserokopią) kibicowali mu nie tylko w Łowiczu, ale i w Gnieźnie, gdzie dumnie nosili okolicznościowe 

koszulki z klubowym herbem. 

Jaki jest sufit możliwości Huberta? Czy jest nas jeszcze czymś w stanie zaskoczyć w 1. lidze? Niedługo się 

przekonamy! 

Maciej Krzymiński 
Rok urodzenia: 1997 / Wzrost: 183 cm / Pozycja: obrońca 

Przypomnieć się kibicom 

Kolega Damiana Durskiego i Marcina Jeziorowskiego z 

młodzieżowego Górnika, z którym był czwarty i ósmy w 

Polsce. Jego historia jest jednak zupełnie inna od wyżej 

wymienionych. Maciek od początku był czołowym graczem 

drużyn młodzieżowych, jej głównym punktującym, ze sporym 

talentem rzutowym. Przejście do koszykówki ligowej nie było 

jednak dla niego łatwe, choć z grona chłopaków z rocznika 

1997 w  seniorach pojawił się jako pierwszy. W latach 2014-

16 zagrał 47 meczów w drugoligowym Górniku, ale na 

parkiecie spędzał niewiele czasu. Dwa lata temu postanowił 

zmienić otoczenie, przeniósł się do AZS Politechniki Poznań, 

gdzie w 2. lidze notował śr. 11.5 pkt, ale na niskich 

skutecznościach rzutowych. Teraz wraca do ligowej 

koszykówki po rocznej przerwie i będzie próbował 

przypomnieć się kibicom. Jego brat Mateusz gra w 

czwartoligowym piłkarskim Górniku. 

Tomasz Krzywdziński 
Rok urodzenia: 1995 / Wzrost: 202 cm / Pozycja: środkowy 

Sezon 2017/18 (2 liga): 27 meczów, 12.8 pkt, 7.1 zb, 2.3 as, 58% skuteczności za 2, 27% za 3 
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Ze wzgórza na sam szczyt 

Tomek Krzywdziński wywodzi się bydgoskiego 

blokowiska „Wzgórze Wolności”, ale w ostatnim 

sezonie od wzgórza wolał szczyt—ten ligowy, z 

wałbrzyskim Górnikiem. 23-letni środkowy został 

biało-niebieskim ubiegłego lata. Kibice niezbyt go 

kojarzyli, był zadaniowcem w klubach po drugiej 

stronie kraju. Tuż przed przeprowadzką pod 

Chełmiec zaliczył bardzo przeciętny sezon w roli 

zmiennika w Pelplinie (śr. 16 min i 6 pkt). W 

Wałbrzychu szybko wkomponował się w 

drużynę. W obronie był zabijaką, który ustawiał 

sobie rywali, w ataku imponował mobilnością, 

przez długi czas był nawet najlepszym strzelcem 

Górnika. Docenili go trenerzy rywali, wybierając 

do najlepszej piątki rozgrywek grupy D 2. ligi. W 

sezonie 2017/18 niepodzielnie rządził pod 

wałbrzyskim koszem, ale od nowego sezonu 

będzie musiał znaleźć wspólny język z 

powracającym na „stare śmieci’ Piotrem 

Niedźwiedzkim. Od stronu komunikacji dobrze 

rozumie się z Hubertem Kruszczyńskim, którego 

polecił Górnikowi. Panowie grają wspólnie już w 

trzecim klubie, solidarnie notując najlepszy rok w 

swoich karierach właśnie w biało-niebieskich 

barwach. Jeszcze w czasach młodzieżowego TKM 

Włocławek dzielili mieszkanie.  

Tomek o relacji z Hubertem: 

Jeśli chodzi o Huberta i o mnie, to znamy się 
długo, ale dopiero teraz mamy najlepszy kontakt 
i wydaje mi się, że mamy wiele podobnych cech 
charakteru. Począwszy od nieustępliwości na 
parkiecie, dajemy tam z siebie całe serducho i 
nigdy nie dajemy za wygraną. Po prostu 
kochamy koszykówkę i chcemy w nią grać jak 
najlepiej. A poza parkietem jest czas na relaks, 
uwielbiamy razem się śmiać, śpiewać, spotykać, 
grać w FIFĘ, wymieniać różnymi informacjami na 
temat treningów, siłowni, odżywiania, czy 
świętować każde zwycięstwo!  
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Łukasz Makarczuk 
Rok urodzenia: 2000 / Wzrost: 183 cm / Pozycja: rozgrywający 

Sezon 2017/18 (2 liga): 20 meczów, 2.3 pkt, śr. 7.6 min 

Wydobyć potencjał 

Razem z Kłyżem grał w ćwierćfinale MP U-

14, ale w tamtym okresie był jeszcze w 

cieniu kolegów. Na wyższy poziom wszedł 

dopiero w ubiegłym roku, po tym jak 

wzmocnił się fizycznie i rozpoczął w 

juniorach pracę z Rafałem Glapińskim. 

Bardzo długo nie był zagrożeniem dla rywali 

w ataku, co zmieniło się w ostatnim roku, 

gdzie w sezonie regularnym ligi juniorów 

notował śr. 20.7 pkt, do tego rzucając 33 

„oczka” Turowowi Zgorzelec czy 30 

Śląskowi. Po demonstracji możliwości w 

rozgrywkach młodzieżowych teraz przed nim ten najtrudniejszy krok, czyli przebicie się do koszykówki 

seniorskiej. „Makaron” ma ledwie 18 lat i wciąż potrzebuje ogrania, chociażby w trzecioligowym 

IgnerHome Polonii Świdnica.  

Piotr Niedźwiedzki 
Rok urodzenia: 1993 / Wzrost: 212 cm / Pozycja: środkowy 

Sezon 2017/18 (1 liga): 20 meczów, 13.8 pkt, śr. 6.9 zb, 2.3 as, 53% skuteczności za 2, 29 % za 3  

Cykliczny ryk „Niedźwiedzia” 

Piotr Niedźwiedzki notuje właśnie trzeci powrót do Górnika. Pierwszy miał miejsce w 2013 roku, gdy 

przypomniał się koszykówce po poważnych kłopotach zdrowotnych. Było to w 3. lidze, a do sportowego 

życia powracał z ogromną nadwagą. Gdy wracał w 2016 roku miał już za sobą nieudane przygody w 

Turowie Zgorzelec i Stali Ostrów Wielkopolski, ale w biało-niebieskich barwach znowu się liczył, gra kręciła 

się wokół niego. Teraz zalicza powrót numer trzy, gdy „Górnicy” wreszcie weszli do 1. ligi, czyli tam, gdzie 

miał ich sam w przeszłości doprowadzić.  

Jego powrót kibice odebrali z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony „Niedźwiedź” ma za sobą niezły 
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indywidualnie sezon w pierwszoligowej 

Siarce Tarnobrzeg, posiada świetne warunki 

fizyczne i to w biało-niebieskiej koszulce 

zawsze czuł się najlepiej. Z drugiej strony 

kibice pokochali dzielącego się piłką 

zespołowego Górnika, który został 

wicemistrzem 2. ligi bez wyraźnego lidera w 

składzie. W sparingach „Niedźwiedź”, 

zgodnie z przewidywaniami, był 

niejednokrotnie najlepiej punktującym 

graczem Górnika, co nie zawsze przekładało 

się na zwycięstwa. 

Kibice w Wałbrzychu pamiętają masę punktów 

zdobywanych przez Piotrka, ale mają także w 

pamięci jego prośby o zmianę, gdy gra 

przyspieszała i nie wracał na czas do obrony. 

Gracz z jego gabarytami i podobnie szerokim 

wachlarzem zagrań ofensywnych był jednak 

Górnikowi potrzebny.  Ciekawe jak wkomponuje się w układankę Radomskiego.  

Bartłomiej Ratajczak 
Rok urodzenia: 1991 / Wzrost: 197 cm / Pozycja: skrzydłowy 

Sezon 2017/18 (1 liga): 38 meczów, 11.2 pkt, śr. 4.5 zb,  55% skuteczności za 2, 32 % za 3, 62 % za 1  

Serce po właściwej stronie 

Przez lata jego grę charakteryzował jedynie wyskok i 

widowiskowe wsady, które trenował w dość osobliwy 

sposób:  Od zawsze lubiłem wysoko skakać, skoczność 

mam genetycznie wrodzoną. Nie zmienia to faktu, że 

nad swoim wyskokiem pracowałem. Zabrzmi to trochę 

śmiesznie, ale po meczach w zespołach juniorskich 

zostawałem na hali przy pl. Teatralnym i skakałem po 

znajdujących się tam schodkach. Wyczytałem gdzieś w 

internecie, że to dobry sposób na poprawę wyskoku.   

Współpraca z trenerem Radomskim pozwoliła mu 

jednak wejść na wyższy poziom sportowy. Ratajczak  ma 

za sobą najlepszy rok w seniorskiej karierze, bijąc swoje 

rekordy minut na parkiecie, zdobyczy punktowej  i 



 21 

skuteczności za 2 oraz wyrównując najlepsze osiągnięcie pod względem ilości zbiórek. Przestał być 

zawodnikiem jednowymiarowym, rozwijając grę w ataku oraz grając w obronie często bliżej kosza niż w 

przeszłośći. „Jestem wychowankiem Górnika i moje serce jest za tym klubem”—powiedział w rozmowie 

przed rokiem z naszą redakcją.  Rzeczywiście nie można mu odmówić zaangażowania w losy zespołu, 

którego jest przecież wicekapitanem. Jest jedynym koszykarzem w szeregach biało-niebieskich, który 

pamięta ostatni, przykry sezon 2010/11 w 1. lidze. W tamtym okresie grał mało, dopiero wchodził do 

pierwszej drużyny.  W sumie rozegrał w ciągu dwóch lat 31 meczów na zapleczu ekstraklasy, ale były to 

jedynie epizody. Teraz wraca do 1. ligi już w innej roli by wymazać tamten czas z pamięci. 

Krzysztof Spała  
Rok urodzenia: 1993/ Wzrost: 190 cm / Pozycja: obrońca/rozgrywający 

Sezon 2017/18 (1 liga): 21 meczów, 7.6 pkt, śr. 4.5 zb,  51% skuteczności za 

2, 29 % za 3, 76 % za 1  

Człowiek, który przegonił Żubry 

W pierwszym meczu ćwierćfinału z 

Żubrami Białystok Górnik nie miał 

łatwo. Goście z Podlasia trzymali 

się blisko, na niecałą minutę przed 

końcem przegrywali jedynie 58:62. 

Na 30 sekund przed końcem 

spotkania było jednak już po 

zawodach, bo za trzy na 65:58 z 

narożnika trafił Spała. W Hali 

Wałbrzyskich Mistrzów wybuchła 

euforia, Żubry spuściły głowy. W 

taki właśnie sposób popularny 

„Lonzo” zapisał się w pamięci 

kibiców. Do Górnika dołączył w 

styczniu 2018, wzmacniając rotację na obwodzie. Przedstawił się świetnie, zdobywając w debiucie 16 

punktów w starciu z AZS-em Częstochowa. Później długo pozostawał w cieniu, przypominając o sobie 

właśnie w starciach z Żubrami, ale także w decydujących meczach z Księżakiem—w starciu w Łowiczu 

zdobył 13 punktów (3/5 za 3). W Wałbrzychu musiał dostosować się do roli dublera, co nie było łatwe, bo w 

Stali Ostrów Wielkopolski był czołowym zawodnikiem. Najlepiej wygląda w roli rzucającego obrońcy, ale w 

Górniku zdarza mu się prowadzić grę, gdy odciąża Rafała Glapińskiego. Sezon 2018/19 będzie jego 

dziewiczym w 1. lidze. 
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Marcin Wróbel 
Rok urodzenia: 1987/ Wzrost: 200 cm / Pozycja: skrzydłowy 

Sezon 2017/18 (1 liga): 35 meczów, 13.3 pkt, śr. 7 zb,  2.1 as, 55% skuteczności za 2, 

41 % za 3, 76 % za 1  

 Wróbel uwił gniazdo 

Pierwszy raz pod Chełmcem pojawił się w 2009 roku, po spadku biało-niebieskich z ekstraklasy. Opuścił 

rodzinną Zieloną Górę, w tamtejszym Zastalu był w cieniu bardziej doświadczonych kolegów, którym w 

głowie była walka o wygranie 1. ligi, a nie ogrywanie swoich młodych zawodników. To właśnie w Górniku 

rozwinął skrzydła, a 

swoją postawą 

zaskarbił sobie 

sympatię kibiców. Po 

przygodach w 

Kielcach, Tychach i 

Jaworznie, które 

ugruntowały jego 

pozycję w ligowej 

koszykówce powrócił 

do Wałbrzycha by 

pomóc w awansie. 

Dziś można śmiało 

powiedzieć, że w 

środowisku 

najzagorzalszych kibiców jest ulubionym, wyjątkowo traktowanym koszykarzem: 

W hali przy ul. Wysockiego, czy w ogóle samym Wałbrzychu czuje się jak u siebie w domu. Czuję się tutaj 

bardzo dobrze, zżyłem się z ludźmi.  

O tym, ile znaczy dla kibiców Górnika niech świadczą liczne zapytania do klubu, co dalej z ich 

„Wróbelkiem”, czy zostanie w zespole? W przerwie letniej klub długo nie potwierdzał przedłużenia umowy 

z 31-letnim skrzydłowym, ale pod koniec lipca jego przyszłość się wyjaśniła, a fani mogli odetchnąć z ulgą.     

Wróbel w życiu prywatnym jest śpiochem, który lubi wstawać nawet po 12. Może to mieć związek z jego 

hobby, czyli grami komputerowymi, które pochłaniają go bez reszty (no, teraz jest jeszcze syn Mikołaj). 

Bardzo lubi „Counter Strike’a”, czyli popularną „strzelankę”. Wirtualne pasje przełożył na parkiet, będąc 

najlepszym strzelcem biało-niebieskich w ostatnim sezonie. W 1. lidze rozegrał ponad 150 meczów w 

barwach pięciu ekip. Jego doświadczenie będzie absolutnie kluczowe by odnosić zwycięstwa na tym 

poziomie rozgrywek.  
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Trener: Marcin Radomski 

Najfajniej w Wałbrzychu 

Gdy w 2015 roku wprowadzał Doral Nysę 

Kłodzko do 1. ligi, niewielu dawało mu 

szansę na utrzymanie zespołu w 

rozgrywkach. Radomski zaskoczył jednak 

obserwatorów i wszedł z beniaminkiem do 

playoffs z ósmego miejsca. W kolejnym 

sezonie już tak różowo nie było i w 

listopadzie 2016 roku w Kłodzku mu 

podziękowano. Gdy przejąl Górnika latem 

2017 też nikt nie oczekiwał od niego cudów, 

a on znowu zaskoczył, kierując biało-

niebieskich do 1. ligi: 

Skłamałbym, gdybym powiedział, że na początku przygotowań towarzyszyło nam przekonanie, że 

będziemy grali do maja. Nastawienie do tego, co możemy zrobić zmieniało się z treningu na trening, czy 

w sezonie, z każdym następnym meczem (...) Ten rok był dla mnie najprzyjemniejszy w pracy seniorskiej. 

Na treningi zawsze szedłem z uśmiechem, może nie zawsze na twarzy, ale zawsze w duchu, bo 

zaangażowanie zawodników było dla mnie największą motywacją do jeszcze cięższej pracy. Był to mój 

najfajniejszy sezon jako trenera i to była najlepsza drużyna jaką prowadziłem—przyznał w rozmowie z 

naszym portalem. 

Sukces wałbrzyszan nie był przypadkowy, opierał się na współpracy na linii trener-zespół: 

Drużyna z Kłodzka miała dużo doświadczenia, bo większość to byli gracze blisko trzydziestego roku życia, 

albo po trzydziestce. W Górniku po trzydziestce był tylko Rafał Glapiński, a Marcin Wróbel skończył 

trzydzieści lat w trakcie sezonu. To prowadziło do tego, że zupełnie inaczej prowadziłem te dwie drużyny. 

W Górniku łatwiejsze było wprowadzanie trudniejszych 

taktycznie elementów, bo gracze wykazywali się większą 

chęcią do ich opanowania. To prowadziło do większej 

elastyczności, co przekładało się na lepsze przygotowanie 

do spotkań, bardziej złożoną i rozbudowaną taktykę. To 

wszystko miało wpływ na przebieg spotkań.  

W nowych rozgrywkach przed trenerem Radomskim 

drugie podejście do 1. ligi. Kibice w Wałbrzychu na pewno 

liczą, że Górnik będzie podobną rewelacją sezonu jak Doral 

Nysa Kłodzko na przełomie 2015 i 2016 roku. 


