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PI!KANO"NA II liga

Lipy nie odstawia!, wi"c wygra!
Z Krzysztofem
Lipeckim, zwyci#zc$
naszego rankingu i pi%-
karzem Kolejarza
Stró&e, rozmawia
!ukasz Madej

Wie Pan, kto wyprzedzi! ca!"
stawk# w rankingu na naj-
lepszego pi!karza II ligi?
Oj, niestety, nie wiem.

A nazwisko Krzysztof
Lipecki co$ Panu mówi?
Zdaniem „Gazety Krakow-
skiej”, to w!a$nie „Lipa” by!
jesieni" najlepszy.
[!miech] No to mnie pan teraz
zaskoczy". Ciesz# si#, $e zosta-
"em przez was tak wysoko
oceniony

Rozumiem, %e wyró%nienie
Pan przyjmuje?
No pewnie. Jestem bardzo
zadowolony.

Rzeczywi$cie jest Pan
tak dobry?
Nie chc# sam siebie ocenia%.
W ka$dym razie nie by"oby
tego wyró$nienia, gdyby nie
dobra gra ca"ego mojego
zespo"u.

Zawsze si# tak mówi.
No bo to prawda. Przecie$
gdyby Kolejarz by" nisko
w tabeli, jego pi"karz nie by"by
na pierwszym miejscu. S"owa
uznania nale$& si#wszystkim
kolegom.

Wyprzedzi! Pan wielu
zawodników graj"cych
w przesz!o$ci nawet
w ekstraklasie.
Rzeczywi!cie, w II lidze gra
wielu pi"karzy, którzy wyst#-
powali tak wysoko. Dlatego
ciesz# jeszcze bardziej. Ka$dy
chce gra% jak najlepiej i by%
oceniany jak najwy$ej.

No to dlaczego to akurat
Pan by! najlepszy?
My!l#, $e prezentowa"em
w miar# równ& form#. Nie
by"o waha'.

A mog!o by& jeszcze lepiej?
Wydaje mi si#, $e tak. Posta-
ram si# pokaza% to na wiosn#.

Który$ mecz zapad! Panu
w pami#& jako wyj"tkowo
nieudany? Czy wszystko
od pocz"tku do ko'ca by!o
OK?
Hmm, trudno powiedzie%.
Na pewno tych spotka',
w których mój Kolejarz prze-
grywa", nie wspominam mi"o.
Na szcz#!cie takich star% nie
by"o wiele [zespó" ze Stró$
przegra" cztery razy – przyp.
red.]. Zreszt& nawet je!li dru-
$yna wygrywa, zawsze mo$na
przecie$ gra% lepiej. Ale jest
jedna rzecz, która nie daje mi
spokoju.

Tak? A jaka?
Co!w tym Kolejarzu nie
za bardzo idzie mi ze strzela-
niem bramek. W tej rundzie
nie trafi"em ani razu do siatki.
Tym jestem zaniepokojony.
Zawsze kilka goli w rundzie
udawa"o mi si# strzeli%. Tak
by"o kiedy! na przyk"ad
w Hutniku Kraków czy w Gór-
niku Wieliczka.

A sytuacje by!y.
Zgadza si#. (a"uj#, $e nie
uda"o si# ich wykorzysta%.
Mam nadziej#, $e wiosn& to
si# poprawi.

Ma Pan opini# twardziela.
Star! si# Pan jesieni" z pi!-
karzem, o którym pomy$la!
sobie tak: „No nie, ten go$&
jest twardszy ode mnie?”.

Wie pan, a$ tacy silni to mo$e
nie s&, ale nogi podobnie jak ja
nie odstawiaj& [!miech].
A powa$nie mówi&c, to w II
lidze trzeba przede wszystkim

walczy%. To jest najwa$niejsze.
Umiej#tno!ci techniczne
mo$na pokazywa%w ekstra-
klasie. Tam si# bardziej gra
pi"k&. Technika znajduje si#
na drugim miejscu.
Na naszym szczeblu
najwa$niejsze s&walka i zaan-
ga$owanie. Zawodnik, który
tego nie pokazuje, nie ma
po co wychodzi% na boisko.
Chocia$ oczywi!cie jakie!
techniczne umiej#tno!ci te$
trzeba mie%.

Teraz powinni zacz"& ba&
si# napastnicy. Zaczynaj"
traci& abonament na trofea.
Ciesz# si#, $e coraz cz#!ciej
dostrzegani s& pi"karze
od czarnej roboty.
Nie strzela"em bramek,
a zosta"em przez wasz& gazet#
doceniony. To mi"e.

Do ko'ca sezonu nie odda
Pan prowadzenia w naszym
rankingu?
To dopiero si# oka$e. B#d# si#
bardzo stara%, $eby znowu
by% najlepszym albo chocia$
nale$e% do !cis"ej czo"ówki.
Chcia"bym poni$ej pewnego
poziomu nie schodzi%.
Kolejarz b#dzie wygrywa%,
jego pi"karze b#d& doceniani.

A to oznacza& b#dzie awans.
Wszyscy w klubie bardzo tego
chcemy. Takie s& nasze ambi-
cje.
Z drugiej strony, staramy si#
o tym nie my!le% ju$ teraz,
$eby nie pot#gowa% nerwo-
wo!ci. Najwa$niejsze, by
zespó" gra" na miar# swoich
mo$liwo!ci. Wtedy wszystko
b#dzie dobrze.

W takim razie
do zobaczenia wiosn".
Mam nadziej#, $e znowu
b#dzie mi"a okazja do rozmo-
wy.

Jesienn&indywidualn&klasyfika-
cj#wygra"KrzysztofLipeckizKo-
lejarzaStró$e,coniepowinnoby%
zaskoczeniem.Podobniejakrów-
nie$ wysokie lokaty kolegów
zjegozespo"u.

W naszym rankingu czo"owe
pozycje zaj#li te$ zawodnicy
wicelidera drugiej ligi Bruk-Betu
Nieciecza i trzeciego Okocim-
skiegoBrzesko.Wysokienoty,ja-
kie cz#sto otrzymywali za swoje
wyst#py,niepowninnydziwi%.Je-
sieni& oba zespo"y zanotowa"y
bardzo dobry wynik. Zw"aszcza
postawapodopiecznychKrzysz-
tofa)#tochyjestzpewno!ci&du-
$ym zaskoczeniem. Z"o$y"o si#
nani&kilka czynników. Najwa$-
niejszetodobreprzygotowaniefi-
zyczneitransfery.

Ka$dyzespó"jestjednakg"ów-
nie mocny si"& swoich graczy.
Podkre!lali to na ka$dym kroku,
zarównotrenerzyBruk-Betuczy
Okocimskiego. – Mam szerok&

wyrównan&kadr#–przekonywa"
przy mniejszych czy wi#kszych
k"opotachMarcinJa"ocha.

–Dysponuj#19zawodnikami,
ka$dywnichmo$ewej!%naboi-
skoipokaza%si#zdobrejstrony–
twierdzi" natomiast Krzysztof
)#tocha.

To wida%wnaszym rankingu.
Bardzo wysokie miejsce w nim
zaj&"Artur Prokop. 37-letni po-
mocnikBruk-Betu,by"wyró$nia-
j&c&si#postaci&wswoimzespole.
Odtego,jakgowy"&czy%zgry,tak-
tyczne "amigówki rozpoczynali
przeciwnicyniecieczan.

Prokopwci&$wyró$nia"si#te$
!wietniewykonywanymirzutami
wolnymi.Znichtak$eiwtymse-
zonie zdobywa"bramki. Dobrze
uderzonapi"ka,zgodniezprzes&-
dem gracza, ma by% ustawiona
wentylkiem do gry. Prokop to
równie$okazzdrowia.Ajaksam
zaznacza,wyst#powa%b#dziedo-
póty,dopókiznimnieb#dziemia"
k"opotów.Czy$byprzednimby"o
jeszczekilkalatgrania?

Wysokie miejsce w zestawie-
niu zaj&"Pawe"Smó"ka. Najsku-
teczniejszy snajper Bruk-Betu
mia"s"absz&ko'cówk#sezonu.
Wp"yn#"y na to k"opoty zdro-
wotne.–Co!mniezablokowa"o–
stwierdzi".

Dobre noty zebra" te$ bram-
karz wicelidera Norbert Baran.
W kilku meczach pokaza" si#
z bardzo dobrej strony.
W Niecieczy ma ju$ fanów swo-
jegodu$egotalentu,którywyra*-
nierozwkita.

Daniel Policht by" najlepiej
ocenianym graczem Okocim-
skiego Brzesko. Ca"kiem zasad-
nie. Po powrocie z Górnika Wie-
liczka defensor z miejsca sta"si#
nie tylko liderem defensywy, ale
mocnym punktem zespo"u.
W kilku meczach gra" niczym
profesor, z czym jednak sam za-
interesowanymocnopolemizuje.

–Jakka$dypope"niamb"#dy–
przyznaje skromnie. W zespole
„Piwoszy” wyró$niali si#S"awo-
mirJag"aiTomaszKozie".Obajto

kategoriapracusiówiwalczaków.
Tenpierwszyzreszt&wko'cówce
b"ysn&"skuteczno!ci&. W trzech
ostatnich meczach zdoby" trzy
gole.

–Niewiem,sk&dsi#towzi#"o.
Mo$e nowa pozycja stopera mi
s"u$y–powiedzia".

WOkocimskimniemo$naza-
pomnie%o jego najskuteczniej-
szym graczu )ukaszu Popieli.
Strzeli"siedembramek. Todobre
osi&gni#cie. Zawodnik nie jest
klasycznymnapastnikiem.Jesie-
ni& trener)#tocha jednak obda-
rzy" go zaufaniem, a pikarz od-
wdzi#czy"si#trafieniami.

PrzebójWolbrom?Tenzespó"
kompletnie zawiód". Wida% to
wnaszejklasyfikacji.

AndrzejMizera

WeteranProkop,snajperSmó!ka,niezniszczalnyJag!a

Pawe!Smó!ka (%ó!ta koszulka) strzela!gole dlaBruk-Betu
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Krzysztof Lipecki – jesieni"najlepszypi!karz drugiej ligi
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3,73 – Lipecki (Kolejarz Stró-
#e),3,71 –Socha (Kolejarz),
3,65 –M$#yk (Kolejarz),
3,58 –Prokop (Bruk-Bet
Nieciecza),
3,53 –Gry%lak (Kolejarz),
3,52 –Policht (Okocimski
Brzesko),3,42 –Smó&ka
(Bruk-Bet),3,40 –Wal$ciak
(Kolejarz),3,35 –Je#ewski
(Kolejarz),Baran (Bruk-Bet),
3,33 –Jacek (Bruk-Bet),
3,31 –Zontek (Bruk-Bet),
3,27 –Kleinsmichdt (Bruk-
Bet),3,25 – Zarychta (Kole-
jarz),3,21 –Palczewski
(PrzebójWolbrom),
3,18 – Cichy (Kolejarz),
Sza&$ga (Bruk-Bet),
3,17 –Czarny (Bruk-Bet),
3.16 –Jag&a,Kozie& (obaj
Okocimski),Jurczyk (Prze-
bój),3,12 –Popiela (Okocim-
ski),3,11 – Szymonik,Rupa
(Okocimski),
3,09 –Guja (Przebój),
3,07 –Wojcieszy'ski (Oko-
cimski),3 –Wawryka (Oko-
cimski),2,93 – Rak (Prze-
bój),2,91 –Czerwi'ski (Oko-
cimski),2,84 – Lickiewicz
(Przebój),2,76 –Derejczyk
(Przebój),2,75 – Kuta (Prze-
bój),2,72 –Duda (Przebój),
2,70 –Dudzi'ski (Przebój),
2,58 – Frankiewicz (Kole-
jarz), 2,57 – Siedlarz (Prze-
bój),2,50 –P.Szczepanik
(Przebój),2,36 – (elazny
(Przebój). –Oceniali)mypi&-
karzy, którzy rozegrali przy-
najmniej dziesi$* spotka'.
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Troch# jestem
zaniepokojony,
bowtymsezonie
niestrzelam
wcalebramek


