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To by! wyj"tkowy wieczór w krakow-
skim Pa!acu Bonerowskim. S!awy
sprzed lat i wspó!cze#ni bohaterowie
boisk stan$li obok siebie na scenie, by
odebra% nagrody za osi"gni$cia w 2012
roku. – Mo&ecie czu% si$ dumni – zagai!
RyszardNiemiec,prezesMa!opolskiego
Zwi"zku Pi!ki No&nej – gdy& zostali#cie
wyró&nieni przez kibiców jako najbar-
dziejlubianiicenienispo#ród68tysi$cy
graczy z Ma!opolski. W &adnym innym
województwie w naszym kraju nie ma
tyluzarejestrowanychpi!karzy.

G!osami Czytelników „Gazety Kra-
kowskiej” g!ównymi laureatami XVIII
edycji Plebiscytu na Pi!karza i Trenera
Ma!opolski zostali Cezary Wilk i Kazi-
mierz Moskal. Wczoraj og!osili#my wy-
nikinauroczystejgali. Zwyró&nie'cie-
szy!o si$ kilkunastu pi!karzy i trenerów
z ca!ego naszego regionu. Laureatów
w kilku kategoriach wybrali Czytelnicy
„Gazety Krakowskiej”, g!osuj"c na ku-
ponach i za po#rednictwem SMS-ów,
awspó!organizatoramiplebiscytu byli:
Ma!opolski Zwi"zek Pi!ki No&nej, Ra-
dioKrakóworaz MiastoKraków.Wtym
rokudotradycyjnychju&kategorii:Naj-
lepszegoPi!karza, NajlepszegoTrenera,
Pi!karzy II, III i IV ligi oraz Odkrycia

Roku dosz!a kolejna. Postanowili#my
uhonorowa% szkoleniowców, którzy
pracuj" na dole futbolowej piramidy,
szkol"cm!odzie&.St"dkategoriaNajlep-
szyTrener M!odzie&y,którejpierwszym
laureatem zosta! Dariusz Iwanowski
zAkademiiSportuProgreswNowejHu-
cie.

Co wi$cej, zarówno AS Progres, jak
i Akademia Pi!karska 21 im. Henryka
Reymana zosta!y wyró&nione dodat-
kowo w wyj"tkowy sposób. Prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski przyzna!
im bowiem nagrod$ specjaln" „Jasna
Strona Futbolu”. – Media cz$sto wol"
interesowa% si$ ciemn" stron" futbolu,
czyliaferami,któretowarzysz"pi!cese-
niorów,tymczasemnazwa„JasnaStrona
Futbolu”idealniepasujedonaszejdzia-
!alno#ci, która obejmuje nie tylko szko-
lenie, ale i wychowywanie m!odzie&y –
zauwa&y! Jerzy Dudek. – Jako osoba,
która firmuje ten projekt swoj" twarz"
jestem szcz$#liwy, &e otrzymali#my ta-
kie wyró&nienie. To du&y splendor dla
naszychtrenerów,bowiemtakichszko-
leniowców jak Darek Iwanowski, pod-
chodz"cych do swojego zawodu
z ogromn" pasj", mamy w Akademii
znacznie wi$cej – doda! by!y bramkarz
Liverpoolu i Realu Madryt, który ode-
bra! nagrod$ wraz z za!o&ycielem AS

Progres ks. Andrzejem Augusty'skim,
dyrektorem generalnym Stowarzysze-
niaSiemacha.

Miros!aw Szymkowiak, który repre-
zentowa!nawczorajszejgaliAP21wraz
z Markiem Koniecznym, podzi$kowa!
wszystkimszkoleniowcomzarywaliza-
cj$, kwituj"c swoj" prac$ s!owami: – Je-
stem trenerem m!odzie&y dopiero
od trzech i pó! roku, ale ju& si$ przeko-
na!emjakci$&kitokawa!ekchleba.Mam
nadziej$,&eb$d$kiedy#pracowa!zesta-
rymi pi!karzami, bo wiem, &e jest to
owiele !atwiejsze.

Ztakpostawion"tez"wpe!nizgodzi!
si$WojciechStawowy,ujawniaj"c,&ejego
trenerskim wzorem jest „obecny na tej
saliHenrykKasperczak”.Innyzdocenio-
nych trenerów, Dariusz Wójtowicz
zPuszczyNiepo!omice,wyliczy!zsatys-
fakcj", i& znalaz! si$ na scenie po raz
czwarty.–Razwygra!em,dwukrotnieby-
!em trzeci. Po cichu marzy!em wi$c, by
zaj"% drugie miejsce – przekonywa!.
Jedn" z atrakcji wieczoru dla licznych
go#ci by!o wyst"pienie... Maora
Meliksona. Tak, tak, by!y pi!karz Wis!y,
a dzi# francuskiego Valenciennes, cho%
niemóg!osobi#ciezjawi%si$nagali,prze-
kaza! za po#rednictwem rzecznika pra-
sowego „Bia!ej Gwiazdy” Adriana
Ochalikanagraniewideozpodzi$kowa-

niami dla fanów, których g!osy zapew-
ni!ymumiejscenapodium.

W najwa&niejszych kategoriach ple-
biscytu niewiele si$ zmieni!o, gdy&
przed rokiem równie& triumfowa! Ce-
zary Wilk oraz trener Termaliki Bruk-
Betu Nieciecza(ztym,&ewówczasby!to
DusanRadolsky,ateraz KazimierzMo-
skal). Jednakdziesi"tkanajlepszychpi!-
karzy nie zosta!a , tak jak w wielu po-
przednich edycjach, zdominowana
przezprzedstawicieliWis!y.Toznakcza-
sów. Po pierwsze „Bia!a Gwiazda” ma
zasob"fatalnyrok,podrugiedawnonie
mieli#my w I lidze a& tylu ma!opolskich
dru&yn. Ich kibice aktywnie brali udzia!
wg!osowaniu,coznalaz!oodzwiercied-
lenie w wynikach. – By% mo&e za rok to
my b$dziemy pierwsz" si!" w#ród klu-
bów w Ma!opolsce – rzuci! wyzwanie
graczom Wis!y i Cracovii bramkarz
TermalikiBruk-BetuSebastianNowak.

Wysi!ki pi!karzy trafnie spuentowa!
Wojciech Harpula, redaktor naczelny
„GazetyKrakowskiej”:–Mimos!abszego
roku, fani nie odwrócili si$ od Was i od-
dali w plebiscycie ponad dwana#cie ty-
si$cy g!osów. Dla takich kibiców warto
gra% i si$ wysila%. Dlatego dzi$kujemy
zawszystko,aleprosimyowi$cej.

Kwiatma!opolskiego futbolu, czyli laureaciXVIII edycji PlebiscytunaNajlepszegoPi!karza i TreneraMa!opolski podczaswczorajszej gali „GazetyKrakowskiej”wPa!acuBonerowskim
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BartoszKarcz,Krzysztof Kawa

WilkiMoskallaureatami,nagrody
odebralite!DudekiSzymkowiak

XVIII Plebiscyt na Najlepszego Pi!karza i Trenera Ma!opolski rozstrzygni"ty!

Wyniki plebiscytu

a Najlepszy Pi!karz: 1. CezaryWilk
(Wis"a), 2. Sebastian Nowak (Terma-
lica), 3.MaorMelikson (Wis"a), 4. Pa-
we" Smó"ka (Okocimski), 5. Bart"o-
miej Dudzic (Cracovia), 6.Maciej
Kowalczyk (Kolejarz), 7.Marcin
Makuch (Sandecja), 8.AdamMarci-
niak (Cracovia), 9.Dariusz Jarecki
(Termalica), 10.Micha"Czekaj (Wis"a).
a Najlepszy Trener: 1. Kazimierz
Moskal (Termalica), 2.DariuszWójto-
wicz (Puszcza), 3.Wojciech Stawowy
(Cracovia), 4.Andrzej Paszkiewicz
(Hutnik), 5. Krzysztof #$tocha (Oko-
cimski).
a Najlepszy Trener M!odzie"y:
Dariusz Iwanowski (AS Progres).
a Najlepszy Pi!karz II ligi:
#ukasz Popiela (UniaTarnów)
a Najlepszy Pi!karz III ligi:
Krzysztof!wi%tek (Hutnik Kraków)
a Najlepszy Pi!karz IV ligi:
JanZachariasz (Karpaty Siepraw).
a Odkrycie Roku:
Micha"Nalepa (Termalica)
a Nagroda specjalna – Jasna Stro-
na Futbolu: Akademia Sportu Pro-
gres orazAkademia Pi"karska 21.

aOkocimskipostawiwobroniewie!"
DamianByrtekma193cmwzrostu
inakoncie 13wyst#pówwekstrakla-
sie.Terazb#dziegra!wBrzesku.
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Wywiady z laureatami na str. 19


