FINAŁ, KTÓRY PRZEJDZIE DO HISTORII
Każde złoto smakuje wybornie, ale ten
tytuł wywalczony przez polskich żużlowców przejdzie do historii polskiego
sportu. Dramaturgii, zwątpienia, zwrotów
akcji było tyle, że można by nimi obdzielić kilka zawodów. Wszystko to jednak
działo się podczas jednego, niesłychanie
długiego, ale i jakże szczęśliwego dla Polaków finału w Lesznie.
Wszystko miało zacząć się w sobotę, 18
lipca. Niestety, na półtorej godziny przed planowanym rozpoczęciem zawodów nad Lesznem rozszalała się ulewa. Padać nie
przestawało, więc jury musiało podjąć decyzję o przełożeniu zawodów. Ustalono
nowy termin, niedziela godz. 11.00. – Niedziela będzie dla nas – mówili kibice
opuszczający w sobotni wieczór leszczyński stadion.
Na niedzielne przedpołudnie organizatorzy przygotowali tor do jazdy. Początek
zawodów napawał optymizmem. Wygrał
Krzysztof Kasprzak, porywając od pierwszego biegu polskich kibiców. Później już tak
różowo nie było. Do głosu niespodziewanie
doszli Szwedzi. W pierwszych biegach zupełnie nie liczyli się Rosjanie. Australijczycy
zdobywali punkty, ale nie wygrywali indywidualnie. Polakom wiodło się także w kratkę.
Wykluczenia Adriana Miedzińskiego i Piotra
Protasiewicza. Kapitalna jazda Jarosława
Hampela i zupełnie bezbarwna Tomasza
Golloba, który męczył się niemiłosiernie na
wolnym sprzęcie. Aż żal było patrzeć na najlepszego polskiego żużlowca, który był tak
wolny, że przyjeżdżał do mety ostatni. Kibice
zaczęli gwizdać na kapitana biało-czerwonych. Ciekawe, jak czuli się trzy godziny później, kiedy nie kto inny, tylko Tomasz Gollob
wprawił w zbiorową ekstazę 18 tysięcy ludzi,
zapewniając Polakom Drużynowy Puchar
Świata?
Zanim jednak do tego doszło, przed XXI
wyścigiem przeszła ulewa nad Lesznem. Jak
się później okazało, niebiosa, choć pokrzyżowały po raz kolejny plany organizatorów, uratowały jednak polskich żużlowców.
Ci w tym momencie mieli nawet zagrożony
brązowy medal. Po wznowieniu zawodów po
prawie 2 godzinach przerwy, polskiej husarii
jakby na nowo wyrosły skrzydła. Wielka w
tym zasługa trenera naszej reprezentacji,
Marka Cieślaka.
– Chodził między nami, mobilizował. Cały
czas wierzył, że możemy zdobyć złoto. To

fantastyczny motywator – chwalił Cieślaka
Tomasz Gollob. – Taki już jestem. Wierzę do
końca w sukces – mówił skromnie selekcjoner kadry.
- Przed ostatnią serią w nasze szeregi
wkradła się niepewność, czy zdołamy się
jeszcze podnieść, czy uda się wywalczyć puchar. Mamy jednak mistrza mobilizacji w osobie Marka Cieślaka. Trener potrafił wskrzesić
w nas wiarę w to, że będziemy najlepsi –
dodał Jarosław Hampel, bohater reprezentacji Polski. – Wcale nie czuję się bohaterem. Każdy punkt był na wagę złota.
Każdy, kto dołożył swoje punkty ma udział w
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tali maksymalnie złotej rezerwy taktycznej, to
jednak w XXIV wyścigu sprawdził się idealny
wręcz scenariusz dla gospodarzy. Jarosław
Hampel wygrał swój wyścig, a Batchelor
przyjechał ostatni. Przed decydującym biegiem pomiędzy Polską a Australią był remis
po 41. Pisanie, że emocje sięgnęły zenitu
jest zwykły truizmem. Na leszczyńskim
„Smoku” 18 tysięcy kibiców zamarło na
kilkadziesiąt sekund, by później eksplodować z radości. Na torze pojawił się Tomasz Gollob. Ten sam Gollob, który przed
dwoma laty zapewnił Polakom złoto. To również ten sam Gollob, który zawodził od początku niedzielnych zawodów. Tyle tylko, że
kapitan wyjechał na tor na motocyklu Krzysztofa Kasprzaka.
– Modliłem się, by nic nie nawaliło w moim
sprzęcie. Wszystko byłoby wówczas na mnie
– mówił później „Kasper”.
- Cieszę się, że dołożyłem potrzebne
punkty. Zawody nie układały się dla mnie
najlepiej. Nigdy nie chciałem zawieść naszych kibiców i kolegów z drużyny. Jestem
ogromnie szczęśliwy, że w decydującym momencie wygrałem. Powtórzyła się sytuacja
sprzed dwóch lat – mówił uradowany Tomasz Gollob, który po raz kolejny udźwignął ciężar odpowiedzialności za polski
żużel. – Mamy trzeci raz Drużynowy Puchar
Świata. Niech to trwa jak najdłużej. Najmłodszy nie jestem, stąd też każdy sukces cieszy
mnie ogromnie. Przede mną jeszcze kilka
sezonów jazdy. Mam nadzieję, że to nie
ostatni złoty medal – zakończył kapitan
żużlowej reprezentacji Polski – najlepszej
drużyny na świecie w sezonie 2009.

Wyniki: I POLSKA – 44 pkt. (kaski
żółte): Krzysztof Kasprzak 10 (3,1,1,3,2),

Piotr Protasiewicz 3 (1,2,w,0), Jarosław

Hampel 18 (3,3,2,3,4J,3), Tomasz Gollob 6

(1,2,0,0,3), Adrian Miedziński 7 (w,3,1,2,1)

II Australia 43 pkt. (kaski niebieskie): Davey Watt 5 (2,1,0,1,1), Troy Bat-

chelor 4 (0,1,1,2,0), Leigh Adams 12

(2,3,3,2,2), Chris Holder 10 (2,3,3,0,2),
Jason Crump 12 (2,2,2,3,3)

III Szwecja 36 pkt. (kaski czerwone): Jonas Davidsson 4 (0,1,2,1,0),

Fredrik Lindgren 9 (3,3,2,1,0), Antonio Lindbaeck 7 (1,2,0,1,3), Andreas Jonsson
11(3,0,1,6J,1), David Ruud 5 (3,0,1,1,0)

IV Rosja 35 pkt. (kaski białe):

Renat Gafurov 7 (1,0,3,2,0,1), Emil Sajfutdi-

Złoci medaliści Drużynowego Pucharu Świata w Lesznie. Stoją od lewej: Tomasz Gollob, Piotr Protasiewicz,

Jarosław Hampel i Adrian Miedziński. Na dole: Krzysztof Kasprzak i trener Marek Cieślak.
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PODZIĘKOWANIA ZA FINAŁ,
KTÓRY ZAPADNIE W PAMIĘCI KAŻDEGO Z NAS

Zarząd UNII LESZNO S. S. A. wraz z Komitetem Organizacyjnym Drużynowego
Pucharu Świata pragnie gorąco podziękować wszystkim kibicom za udział i
wspaniały doping, który prowadził „białoczerwonych” do zdobycia złotego medalu
Mistrzostw Świata.
Śmiało można powiedzieć, że scenariusz finałowej rozgrywki został „napi-

tym mistrzostwie – mówił skromnie „Mały”.
- To były najbardziej zwariowane zawody w
moim życiu. Nasz finisz i niesamowita mobilizacja przejdzie do historii polskiego żużla.
Cieszę się, że miałem możliwość poprowadzić tak wspaniałą drużynę. Kilka złotych medali już mam, ale jest ciągle głód kolejnych
tytułów – deklaruje Marek Cieślak.
Zanim jednak była ogromna radość polskiej
ekipy, toczyła się niesamowita walka o złoto.
Krzysztof Kasprzak taktycznie przepuścił
przed siebie Jasona Crumpa w wyścigu XXII,
by w kolejnym jako joker mógł pojechać Jarosław Hampel. I choć Polacy nie wykorzys-

sany” przez pogodę i z pewnością
mógłby stać się podstawą filmu grozy,
którego nie powstydziłby się sam Alfred
Hitchcock. Jednakże heroiczny bój wielu
osób pozwolił na doprowadzenie toru do
stanu umożliwiającego przeprowadzenia
na nim zawodów najwyższej rangi.
Pragniemy wyrazić słowa uznania dla
całej reprezentacji, która udowodniła, że

potrafi wznieść się na wyżyny swoich
możliwości i sięgnąć po najcenniejsze dla
każdego żużlowca trofeum. Tym niemniej
niezmiernie cieszy nas fakt, że dwójka zawodników leszczyńskiej UNII miała
ogromny wkład w wynik osiągnięty przez
polski team. Lecz z całą stanowczością
możemy stwierdzić, że współautorami
zwycięstwa była publiczność, która w niedzielę dodała „naszym husarzom” skrzydeł.
Wierzymy, że sukces osiągnięty w Lesznie przyczyni się do promocji sportu
żużlowego w innych regionach naszego
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nov 18 (2,2,6J,3,2,3), Roman Povazhny 1

(0,1,-,0), Denis Gizatullin 0 (0,0,u,w), Grigorij Łaguta 9 (1,w,2,3,1,2)

kraju. Po raz kolejny UNIA LESZNO oraz
MIASTO LESZNO udowodniły, że pomimo
niesprzyjających warunków mogą być
dumni z wykonanego zadania. Mamy nadzieję, że za rok znów przyjmą Państwo
nasze zaproszenie i zasiądą na stadionie
im. Alfreda Smoczyka oglądając zmagania najlepszych zawodników cyklu FIM
Speedway Grand Prix.
Ze sportowym pozdrowieniem
Józef Dworakowski wraz z Komitetem
Organizacyjnym Drużynowego Pucharu
Świata

PUCHAR Z NICE

Główny sponsor
reprezentacji zadbał o kibiców

Tegorocznemu Drużynowemu Pucharowi Świata towarzyszyło wiele imprez i wyjątkowych atrakcji przygotowanych przez firmę Prestige oraz Nice - głównego
sponsora żużlowej reprezentacji Polski.
Przez kilka dni w miasteczku kibica zlokalizowanym w
alejce prowadzącej do Stadionu im. Alfreda Smoczyka
znajdowało się stoisko Nice, gdzie odwiedzający je kibice mieli możliwość zapoznania się z ofertą produktową
sponsora prezentowaną w mobilnym centrum wystawienniczym. Kibice mieli także okazję do zrobienia sobie
zdjęć na żużlowym motocyklu w towarzystwie zawodników sponsorowanych przez Nice.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu ba-

rażu Drużynowego Pucharu Świata swoją działalność zainaugurował pierwszy oficjalny „Fan shop” żużlowej reprezentacji Polski. Sklep mieści się w Lesznie przy ulicy
17 Stycznia 74. Warto podkreślić, że pomysłodawcą sieci
fan shopów żużlowej reprezentacji Polski jest Adam
Krużyński - dyrektor zarządzający Nice Polska. W fan
shopie kibice sportu żużlowego mogą nabywać: polówki, t-shirty, bluzy, szaliki, czapeczki, smycze, długopisy, podkładki pod program oraz flagi.
- Zachęcam kibiców do kupowania pamiątek. Po raz pierwszy w historii reprezentacja Polski ma bowiem swoje oficjalne
gadżety - zauważa Piotr Szymański, przewodniczący
Głównej Komisji Sportu Żużlowego.
Niezwykłą - jak na dotychczasowe żużlowe standardy atrakcją dla kibiców była Kronika Drużynowego Pucharu
Świata, która przez cały tydzień emitowana była na an-

Adam Krużyński i Arkadiusz Mendelewski w obecności gości
oraz dziennikarzy dokonali otwarcia pierwszego fan shopu
żużlowej reprezentacji Polski.

Gadżety żużlowej reprezentacji Polski prezentują się bardzo
efektownie.

Podczas wizyty na stoisku Nice polscy żużlowcy przeżywali
prawdziwe oblężenie kibiców.

Dziewczyny z Nice dopingowały żużlowców do jak najlepszej jazdy.
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tenie programu 1 Telewizji Polskiej tuż po głównym wydaniu Wiadomości. Kronika powstała dzięki wsparciu
Nice.
- Bardzo zależy nam, by żużel stał się popularny w całym

kraju. A Drużynowy Puchar Świata był doskonałą okazja do

promocji tej dyscypliny sportu - mówi Adam Krużyński, dy-

rektor zarządzający Nice Polska.

W każdym wydaniu kroniki można było obejrzeć mate-

riały prezentujące życie codzienne reprezentacji Polski,
kulisy zawodów, interesujące wywiady i podsumowania.

- Cieszę się, że dzięki naszym wspólnym staraniom z firmą

Prestige z Ostrowa Wielkopolskiego pozyskaliśmy dla re-

prezentacji Polski takich partnerów jak Nice Polska i TVP.
Dzięki nim możliwe są takie przedsięwzięcia jak Kronika

Drużynowego Pucharu Świata. To olbrzymi kapitał, który w

niedalekiej przyszłości powinien przyczynić się do wzrostu
popularności sportu żużlowego w naszym kraju - podsu-

mowuje Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego.

Jednym z pierwszych gości leszczyńskiego fan shopu był
Przemysław Pawlicki.

Na stoisku Nice można było pomalować sobie twarz.

III

P R EZ EN T A CJA JA K I EJ N IE B Y Ł O

Parada rozpoczęła się na leszczyńskim Rynku. Na jej rozpoczęcie polscy kadrowicze oczekiwali w towarzystwie pięknych dziewczyn z firmy Nice.

W paradzie uczestniczył prezydent Leszna - Tomasz Malepszy.
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Husaria na koniach, piękne kobiety oraz
wielkie gwiazdy sportu wzięły udział w
uroczystej prezentacji żużlowej reprezentacji Polski. Impreza odbyła się 17 lipca w
Lesznie w dniu przerwy pomiędzy barażem i finałem Drużynowego Pucharu
Świata.
Uroczysta prezentacja reprezentacji Polski
rozpoczęła się w piątek, 17 lipca, o godzinie
18.30. Zapoczątkowały ją wystąpienia na
schodach ratusza. Najpierw prezesa Polskiego Związku Motorowego i przewodniczącego
Głównej
Komisji
Sportu
Żużlowego, a następnie prezydenta Leszna.
Później ulicami miasta ruszyła parada
żużlowej husarii. W jej skład wchodzili
między innymi: husarze na koniach, orkiestra, kadra narodowa oraz dziewczyny
z motocyklem na jadącej platformie. Przemarsz został poprowadzony ulicami: Leszczyńskich i 17 Stycznia.
W rolę husarii wcieliła się Grupa Kaskaderów Konnych Andrzeja Kostrzewy. Pokaz w
ich wykonaniu był prawdziwym historycznym
show.
Kolejna część imprezy została zaplanowana pod Stadionem imienia Alfreda
Smoczyka. Tam na specjalnie ustawionej
scenie odbyła się prezentacja polskiego zespołu. Kolejno kibice mogli zobaczyć i...
wysłuchać: Tomasza Golloba, Jarosława
Hampela, Rune Holtę, Adriana Miedzińskiego, Krzysztofa Kasprzaka i Piotra Protasiewicza.

Przemarsz parady żużlowej husarii ulicami Leszna był bardzo efektowny.

Husaria prezentowała się wyjątkowo okazale. Przypominała najlepsze czasy polskiego oręża. Dwa dni później polscy żużlowcy mieli się na kim wzorować.

Ważnym elementem prezentacji było powołanie pierwszego ambasadora polskiego żużla. Tytuł ten nadany został
Leszkowi Blanikowi.
- Kibicem żużla jestem od zawsze. Cieszę
się więc, że mogłem dostąpić takiego zaszczytu. Postaram się wypełnić nową rolę jak
najlepiej - powiedział Leszek Blanik.
Po zakończeniu części oficjalnej w
alejce prowadzącej do Stadionu imienia
Alfreda Smoczyka otwarte zostało stoisko
Nice - głównego sponsora żużlowej reprezentacji Polski. Tam między innymi
można było zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcia na żużlowym motocyklu w towarzystwie zawodników sponsorowanych
przez Nice.
Całość zakończył koncert zespołu Lombard.
Organizatorzy nie ukrywają, że impreza
była pewnego rodzaju eksperymentem.
- To nowatorskie przedsięwzięcie. Do tej
pory organizowane były tylko klubowe prezentacje zawodników. Myślę jednak, że
nasza inicjatywa przypadła kibicom do gustu
- stwierdził Janusz Stefański z firmy Prestige, sprawującej opiekę promocyjnomarketingową nad żużlową reprezentacją
Polski.
- Chcieliśmy, by otoczka wokół najważniejszego tegorocznego występu polskiej kadry
była niepowtarzalna - dodał Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji
Sportu Żużlowego.

Parada była prowadzona przez blisko czterdziestoosobową orkiestrę.

Po dotarciu w okolice stadionu żużlowcy musieli przebijać się przez tłum kibiców, by dotrzeć na scenę.

DODATEK SPECJALNY

WYPROMUJĄ ŻUŻEL

Zbigniew Boniek, Leszek Blanik i Tomasz Lis

otrzymali tytuły ambasadorów sportu żużlowego. Ustanowiona w

tym roku instytucja ambasadora sportu żużlowego ma przyczynić się do promocji „czarnego sportu”.

Tytuł ambasadora sportu żużlowego przyznawany będzie oso-

bom, które w swoich środowiskach zajmują znaczącą pozycję, a
jednocześnie są kibicami speedwaya.

- Zależy nam na tym, by właśnie tacy ludzie promowali w swoich wy-

stąpieniach zarówno reprezentację Polski na żużlu, jak również całą
dyscyplinę - tłumaczy Janusz Stefański z firmy Prestige, odpowiadającej za nowy wizerunek reprezentacji Polski na żużlu.

Uroczyste wręczenie pierwszego tytułu ambasadora sportu

żużlowego odbyło się 17 lipca 2009 roku w Lesznie, przy okazji

prezentacji reprezentacji Polski. Wtedy nominację z rąk Andrzeja

Witkowskiego - prezesa Polskiego Związku Motorowego, odebrał
Leszek Blanik. Do Leszna na zawody dotarł także Tomasz Lis. Zarówno jednak jemu jak i Zbigniewowi Bońkowi oficjalne nominacje wręczone zostaną przy innej okazji.

Podczas prezentacji Tomasz Gollob odśpiewał fragment piosenki zagrzewającej polskich sportowców do walki - „Polska, biało-czerwoni...”

SYLWETKI AMBASADORÓW
SPORTU ŻUŻLOWEGO

Leszek Blanik to brązowy medalista Igrzysk Olimpij- Tytuł ambasadora sportu żużlowego odebrał Leszek Blanik.
skich w Sydney w 2000 w konkurencji skok. Na Igrzyska Olimpijskie Mistrz olimpijski był dumny z tego wyróżnienia.
do Aten 2004 - na skutek systemu kwalifikacji, faworyzującego zawodników wszechstronnych - nie pojechał, pomimo dużej szansy na
powtórny medal w swojej koronnej konkurencji. To niepowodzenie w

pełni zrekompensował sobie cztery lata później, zostając złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Jest pierwszym

polskim gimnastykiem, którego nazwiskiem nazwano element gimna-

styczny. Zapisany pod numerem 332 przez Międzynarodową Fe-

derację Gimnastyczną skok-przerzut, podwójne salto w przód w
pozycji łamanej, otrzymał nazwę „blanik”. Laureat drugiego
miejsca w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na najlepszego
polskiego sportowca 2008 roku.

Zbigniew Boniek jest jednym z najwybitniejszych

polskich piłkarzy w historii oraz należy do grona stu najlepszych

piłkarzy w historii światowej piłki nożnej. Trzeci piłkarz Europy w
1982 roku w plebiscycie France Football. Boniek został również

wybrany do drużyny gwiazd Mundialu w 1982 roku. W tym samym
czasie został sportowcem roku w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku należał do filarów

Juventusu Turyn. Jest uczestnikiem trzech turniejów finałowych mistrzostw świata w Argentynie 1978, Hiszpanii 1982 i Meksyku 1986. W

Hiszpanii wraz z reprezentacją Polski zdobył trzecie miejsce. Łącznie
na mistrzostwach świata zagrał 16 meczów i zdobył 6 goli. W 1985
Ważnym momentem prezentacji było wręczanie kadrowiczom oficjalnych szalików reprezentacji Polski. Dokonywał tego osobiście Andrzej
Witkowski - prezes Polskiego Związku Motorowego.

roku zdobył Puchar Europy, rok wcześniej Puchar Zdobywców
Pucharów oraz Superpuchar Europy.

Tomasz Lis to nie tylko dziennikarz telewizyjny, ale ce-

niony publicysta i reporter. Był korespondentem Wiadomości TVP

Para doskonałych dziennikarzy: Tomasz i Hanna Lisowie

w Stanach Zjednoczonych. Współtworzył programy informacyjne Fakty

TVN, a następnie „Wydarzenia” na antenie Polsatu. Był pomysłodawcą
i gospodarzem programu „Co z tą Polską”. Obecnie jest gospodarzem

autorskiego programu publicystycznego „Tomasz Lis na żywo”, emitowanego w telewizyjnej Dwójce.

Tomasz Lis jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Otrzymał m.in.

siedem Wiktorów, w tym Super Wiktora w 2006 roku, tytuły Dziennikarza Roku w 1999 i 2007 roku. Ponadto był laureatem Telekamer 2002
i 2006, a także laureatem Nagrody Kisiela 2005.
Gratulacje od Bońka

Szanowny Pan

PIOTR SZYMANSKI

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego
Gratuluję wspaniałego sukcesu. To było coś wspaniałego. Dra-

mat, emocje, radość, smutek i ostatnie trzy biegi.

Kto ma szczęście być sportowcem marzy o takich chwilach. Do-

starczyliście wszystkim sympatykom żużla emocji, o których bęW alejce prowadzącej do Stadionu imienia Alfreda Smoczyka zgromadziły się tłumy kibiców.

dzie się pamiętało do końca życia.

Tomasz Gollob i Leszek Blanik. To był bardzo wymowny moment. W symboliczny sposób pokazał bowiem jak bardzo ambasaZbigniew Boniek dorzy polskiego sportu żużlowego są związani z zawodnikami.

Szczere i serdeczne gratulacje dla wszystkich.

DODATEK SPECJALNY
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SPONSORZY, NOWA JAKOŚĆ, SUKCES
Rozmowa z Markiem Kurzawą, Mateuszem Pawlickim i Januszem Stefańskim
współwłaścicielami firmy Prestige
zajmującej się od strony reklamowo promocyjnej żużlową reprezentacją Polski

- Od kwietnia tego roku zajmuCo

udało

się

Wam

przewodniczący Głównej Komisji

Sportu Żużlowego to ludzie otwarci

ale także praktyczny. Dzięki spon-

na nasze pomysły. Myślę, że razem

sorom możliwe było bowiem podję-

możemy

na

działania. W naszych poczyna-

narodo-

niach dużą inspirującą rolę odgrywa także Adam Krużyński -

Janusz Stefański: Ważnym wyda-

dyrektor zarządzający Nice Polska

rzeniem była też bez wątpienia paPolski. Po raz pierwszy bowiem

Od lewej: Janusz Stefański, Mateusz Pawlicki i Marek Kurzawa, czyli współwłaściciele firmy Prestige w towarzystwie
dziewczyn z Nice.

narodowej towarzyszyła tak rozbu-

chciałbym w tym momencie gorąco

Marek Kurzawa: Reprezentacja

Polski dorobiła się również oficjal-

nych gadżetów. Udało nam się
także wcielić w życie pomysł

związany z ambasadorami sportu
żużlowego. Poza tym nie można

zapomnieć, że dzięki sponsorowi

wać

na

Dlatego

plecze finansowe kadry narodowej.

Mecz Polska - Australia zorganizo-

przedstawicielom

sorzy pozostaną z nami, ale rów-

byłby z pewnością wielkim wyda-

odległość.

podziękować

Urzędu Miejskiego w Lesznie na

czele ze Zbigniewem Białasem naczelnikiem Wydziału Kultury i

Kultury Fizycznej oraz działaczom
Unii Leszno na czele z Ireneuszem
Igielskim. Bez ich życzliwości i

wsparcia nie byłoby możliwe zor-

sze. Sponsorzy widzą, że wystę-

Pucharu

Świata. Podpisane zostały również

Świata. Sukces w tym przypadku

buduje koniunkturę.

Polski w Lesznie?

szłość jeżeli chodzi o żużlową re-

rewanż

za

zadecydował dopiero ostatni wy-

prezentację Polski?

Janusz Stefański: Bardzo będzie

nam zależało na tym, by w konte-

że musieliśmy wszystko organizo-

podwaliny pod jeszcze lepsze za-
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ścig, jak i w kontekście powrotu do

zorganizować

- Jakie macie plany na przy-

nim udział blisko sto osób. Dla nas

było to tym trudniejsze wyzwanie,

Drużynowy Puchar Świata.

lacy zdobyli Drużynowy Puchar

organizacja parady żużlowej huMarek Kurzawa: Było to spore

rym o ostatecznym rozstrzygnięciu

towarzyszy nowa jakość. Poza tym

- Jak dużym wyzwaniem była

przedsięwzięcie. W sumie wzięło w

wanżu za leszczyński turniej, w któ-

libyśmy jeszcze spróbować

pom reprezentacji Polski na żużlu

nie bez znaczenia jest fakt, że Po-

sarii i prezentacji reprezentacji

szłego roku. W tym sezonie chcie-

znaczenie zarówno pod kątem re-

Mateusz Pawlicki: Coraz więk-

umowy z trzema inny media - patronami.

zadanie głównie w kontekście przy-

rzeniem. Spotkanie miałoby duże

- Jakie jest obecnie zaintereso-

oglądalności emitowana była KroDrużynowego

nież dołączą do nich nowi. To

wany z pełną oprawą narodową

wanie wśród sponsorów kadrą

narodową?

nika

Wierzę, że nie tylko obecni spon-

ganizowanie naszych imprez.

reprezentacji - firmie Nice w TVP1

przez tydzień w najlepszym czasie

wiele

pędzamy się” do jak najlepszego

mując większe wynagrodzenie za

mocji żużlowej reprezentacji Polski.

jeszcze

wego. Cieszę się, że wspólnie „na-

tym zyskali na tym żużlowcy otrzy-

biców i wniosła nową jakość do pro-

zrobić

dobrego dla polskiego sportu żużlo-

niespotykaną dotąd skalę. Poza

się z dużym zainteresowaniem ki-

Polskiego

kowski - prezes Polskiego Związku

prezentacji w dziejach jej startów -

dowana oprawa. Impreza spotkała

władze

Motorowego i Piotr Szymański -

bowiem pierwsi sponsorzy tej re-

najważniejszemu występowi kadry

się

Janusz Stefański: Andrzej Wit-

nie tylko wymiar historyczny - są to

prezentacją żużlowej reprezentacji

Polskiego

Związku Motorowego oraz spon-

ski. Umowy podpisane z Nice

rada żużlowej husarii połączona z

przedstawicieli

Związku Motorowego jak i dotych-

sorzy?

Polska i Marmą Polskie Folie mają

wych.

nie

- Jak na Wasze działania zapat-

sorów żużlowej reprezentacji Pol-

barw

libyśmy przedyskutować je w gro-

rują

było pozyskanie pierwszych spon-

reprezentowanie

rok przyszły. Najpierw jednak chcie-

tworzeniu nowej jakości wokół

Mateusz Pawlicki: Bardzo ważne

promocyjnych

mysłów działań promocyjnych na

drużyny narodowej.

miesiące pracy na tym polu?

działań

Mateusz Pawlicki: Nie ukrywam,

że mamy już także szereg po-

zamierzamy być bardzo aktywni w

osiągnąć przez pierwsze cztery

cie

narodowych.

czasowych sponsorów. Generalnie

jecie się żużlową reprezentacją
Polski.

wspaniałej tradycji spotkań między-

kście kolejnego sezonu stworzyć

Organizacja parady żużlowej husarii była dużym przedsięwzięciem.

- głównego sponsora żużlowej re-

prezentacji Polski. On nie ogranicza

się

tylko

do

wykładania

pieniędzy. Podsuwa również po-

mysły. Podobnie wygląda sprawa w
przypadku Marty Półtorak - prezes

Marmy Polskie Folie. Ci ludzie po

prostu żyją żużlem.
Prestige to przede wszystkim:
- organizacja wielkich wydarzeń sportowych
- profesjonalne przygotowanie
koncertów estradowych z
udziałem polskich i zagranicznych artystów oraz zespołów
muzycznych
- opieka menedżerska nad
sportowcami
- pozyskiwanie funduszy dla
sportu
- tworzenie medialnych wizerunków sportowców
- zajmowanie się partnerskim
marketingiem sportowym
Prestige to również organizacja:
- dni miast
- imprez jubileuszowych
- imprez promujących markę
- uroczystych bankietów i gali
- festynów
- tras i akcji promocyjnych
- konferencji

To było coś wspaniałego!
Końcówka finału przypominała prawdziwą szarżę
polskiej husarii. Jesteśmy z Was dumni.
Gratulujemy sukcesu.
Mar ma Polskie Folie
Oficjalny par tner żużlowej reprezentacji Polski
DODATEK SPECJALNY

WSZYSTKICH ŁĄCZY PASJA
Rozmowa z Piotrem Szymańskim - przewodniczącym Głównej Komisji Sportu Żużlowego

Drużynowy Puchar Świata zdobyty
w tym roku to kolejny sukces reprezentacji Polski za czasów Pańskiej
kadencji na stanowisku przewodniczącego Głównej Komisji Sportu
Żużlowego. Ma Pan naprawdę imponujący bilans.
Tak. Polscy żużlowcy od kilku lat regularnie, rok w rok, sięgają po najwyższe światowe laury w drużynowej
rywalizacji zarówno seniorów jak i juniorów. To powód do dumy i zadowolenia. Myślę, że te sukcesy są pochodną
wielu spraw. Oprócz aspektów sportowych nie bez znaczenia są także kwestie związane z coraz lepszym
przygotowaniem organizacyjno – finansowym zaplecza kadry. Zawodnicy za
występy w reprezentacji otrzymują
coraz większe wynagrodzenie, nie

muszą też martwić się o koszty
związane z przygotowaniem do najważniejszych zawodów. Poza tym Polski Związek Motorowy stara się o coraz
lepszą promocję reprezentacji. Skutecznie – poprzez wynajętą firmę szuka także sponsorów.
No właśnie jak układa się współpraca z
firmą Prestige oraz sponsorami Nice
Polska i Marmą Polskie Folie?
Bardzo dobrze. Myślę, że w tym przypadku połączyły nas nie tylko interesy,
ale również pasja. Wszyscy chcemy
czegoś
nowego,
wyjątkowego.
Wszyscy mamy też pomysły. Można powiedzieć, że nawzajem się uzupełniamy. To naprawdę ważne. W takiej
sytuacji nikogo nie trzeba bowiem
nakłaniać do działania. Wręcz przeciwnie. Każda ze stron stara się zrobić coś

Przewodniczący GKSŻ Piotr Szymański (z lewej) jest zadowolony z wyników reprezentacji narodowej. Na zdjęciu z Tomaszem Gollobem (w środku) i Adrianem Miedzińskim.

więcej niż pierwotnie zakładano.
Czy żużel stanie się w końcu polskim sportem narodowym?
Wierzę, że tak. W każdym razie
działania, które prowadzimy mają doprowadzić do wzrostu popularności
sportu żużlowego nie tylko w typowo
żużlowych ośrodkach, ale także poza
nimi. Reprezentacja ma zapewnioną
coraz lepszą promocję medialną. To w
końcu musi przynieść spodziewane
efekty.
A jak Pan ocenia występ reprezentacji Polski w Lesznie pod względem
sportowym? Kto Pana rozczarował, a
kto zaskoczył in plus?
Wydaje mi się, że na słowa uznania
zasłużyła cała drużyna. Każdy zawodnik dołożył ważną cegiełkę do końcowego sukcesu. No i oczywiście trener
Marek Cieślak, który nawet na moment
nie przestał wierzyć w zdobycie pucharu. Generalnie wszyscy stanęli na
wysokości zadania.

WIELKA GRATKA DLA KIBICÓW!

Oficjalne stroje oraz gadżety żużlowej reprezentacji

Polski można nabywać w dwojaki sposób – przy okazji
najważniejszych imprez żużlowych w kraju na stoiskach
z pamiątkami firmy RUSZKIEWICZ SPORT MARKETING
oraz w Fan Shopie Żużlowej Reprezentacji Polski, który
mieści się w Lesznie przy ulicy 17 Stycznia 74. Wkrótce

uruchomiona zostanie również sprzedaż internetowa.
Specjalny sklep ze strojami i gadżetami kadry narodowej
utworzony zostanie na portalu SportoweFakty.pl. Warto
dodać, że wszystkie wyprodukowane towary mają oficjalne
metki lub napisy. Wszystkie także są używane przez reprezentantów Polski.

OFICJALNE STROJE

Koszulka polo - 69 zł, T-shirt 49 zł,
polar 159 zł, szalik 29 zł,
bejsbolówka 35 zł, flaga -19 zł,
clipboard (podkładka pod program) - 19 zł,
długopis - 3,50 zł, smycz - 15 zł.

OFICJALNE GADŻETY

DODATEK SPECJALNY NA ZLECENIE AGENCJI SPORTOWO – ARTYSTYCZNEJ PRESTIGE MJM (www.imprezyprestige.com).
ZDJĘCIA: JAROSŁAW PABIJAN, WOJCIECH TARCHALSKI ORAZ NICE POLSKA
DODATEK SPECJALNY
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