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Gryf Wejherowo w sezonie 2015/16
WIeSŁAW FeRRA
ur. 1980 r. w Pucku, 35 lat, 180 

cm., 78 kg. Kariera: Handel Puck, 
Kaszuby Połchowo, Gryf Wejhero-
wo, Lechia Gdańsk, Orkan Rumia, 
Start Mrzezino. W minionym se-
zonie rozegrał w barwach Gryfa 
32 spotkania, w pełnym wymiarze 
czasowym. Kartki: żółte (1).

FILIP WICHMAN
ur. 1994 r. w Gdańsku, 21 lat, 188 

cm., 82 kg. Kariera: Gedania Gdańsk, 
Lechia Gdańsk (junior), Bałtyk Gdy-
nia, Gwarek Zabrze, MKS Oława, Odra 
Opole, Gryf Wejherowo. W minionym 
sezonie rozegrał w barwach Odry 
Opole 11 spotkań, wszystkie w peł-
nym wymiarze czasowym. Kartki: 0.

ADAM DUDA
ur. 1976 r. w Gdyni, 38 lat, 

183 cm., 82 kg. Kariera: Gryf 
Wejherowo, Orkan Rumia. 
W minionym sezonie rozegrał 
w barwach Gryfa 2 spotkania, 
w pełnym wymiarze czaso-
wym. Kartki: 0.

PRZeMySŁAW KOSTUCH
ur. 1988 r. w Gdyni, 26 lat, 192 cm., 

90 kg. Kariera: UKS Cisowa Gdynia, 
Arka Gdynia (junior), Arka II Gdynia, 
Huragan Przodkowo, Gryf Wejhero-
wo. W minionym sezonie rozegrał 
w barwach Gryfa 28 spotkań, w peł-
nym wymiarze czasowym. Bramki: 
10 + 1 samobójcza, kartki: żółte (10).

MICHAŁ SKWIeRCZ
ur. 1989 r. w Pucku, 25 lat, 186 cm., 85 

kg. Kariera: Korona Żelistrzewo, Ka-
szuby Połchowo, Arka Gdynia (junior), 
Arka II Gdynia, Orkan Rumia, Huragan 
Przodkowo, Gryf Wejherowo. W mi-
nionym sezonie rozegrał w barwach 
Gryfa 33 spotkania, 31 w pełnym wy-
miarze czasowym. Bramki: 7, kartki: 
żółte (7), czerwone (1).

SeBASTIAN 
KOWALSKI
ur. 1992 r., 23 lata, 185 cm., 85 

kg. Kariera: Gryf Wejherowo. 
W minionym sezonie rozegrał 
w barwach Gryfa 26 spotkań, 
15 w pełnym wymiarze czaso-
wym. Bramki: 4, kartki: żółte 
(10), czerwone (1).

Bramkarze

Obrońcy

KAMIL GODULA
ur. 1996 r. w Wejherowie, 18 lat, 173 

cm., 65 kg. Kariera: Orzeł Choczewo, 
Lechia Gdańsk (junior), Arka Gdynia (ju-
nior), Arka II Gdynia, Gryf Wejherowo. 
W minionym sezonie rozegrał w bar-
wach Gryfa 12 spotkań, w barwach Arki 
II Gdynia 3 spotkania, żadne w pełnym 
wymiarze czasowym. Bramki: 2 (dla 
Gryfa), kartki: żółte (1, w barwach Arki).

MICHAŁ FIeRKA
ur. 1995 r. w Gdyni, 20 lat, 184 cm., 

80 kg. Kariera: Arka Gdynia (junior), 
UKS Cisowa Gdynia, Arka II Gdynia, 
Gryf Wejherowo. W minionym sezo-
nie rozegrał w barwach Gryfa 31 spo-
tkań, 13 w pełnym wymiarze czaso-
wym. Bramki: 1, kartki: żółte (1).

PRZeMySŁAW SZUR
ur. 1996 r. w Wejherowie, 19 lat, 

184 cm., 78 kg. Kariera: Gryf Wej-
herowo, Arka Gdynia (junior), 
Arka II Gdynia, Arka Gdynia (II), 
Gryf Wejherowo. W minionym 
sezonie rozegrał w barwach 
Arki II Gdynia 22 spotkania, 20 
w pełnym wymiarze czasowym. 
Bramki: 4, kartki: żółte (6).

ADRIAN KLIMCZAK
ur. w 1997 r., 17 lat. Kariera: Che-

mik Police, Chemik II Police, Gryf 
Wejherowo. W minionym sezonie ro-
zegrał w barwach Chemika Police 26 
spotkań, 9 w pełnym wymiarze cza-
sowym. Bramki: 0, kartki: żółte (7).

MACIeJ DAMPC
ur. 1995 r. w Gdyni, 19 lat, 188 cm., 

76 kg. Kariera: Arka Gdynia (junio-
rzy), Arka II Gdynia, Gryf Wejhero-
wo. W minionym sezonie rozegrał 
w barwach Arki II Gdynia 12 spo-
tkań, 7 pełnym wymiarze czaso-
wym. Bramki: 0, kartki: żółte (3).

Pomocnicy

MACIeJ OSŁOWSKI
ur. 1988 r. w Gdańsku, 27 lat, 182 cm., 

74 kg. Kariera: Lechia Gdańsk (junior), 
Lechia Gdańsk, Lechia II Gdańsk, Do-
lcan Ząbki, Kaszubia Kościerzyna, Polo-
nia Gdańsk, Gryf Wejherowo. W minio-
nym sezonie rozegrał w barwach Gryfa 
23 spotkania, 19 w pełnym wymiarze 
czasowym. Bramki: 3, kartki: żółte (11).

PIOTR KOŁC
ur. 1987 r. w Gdańsku, 28 lat, 185 

cm., 79 kg. Kariera: Polonia Gdańsk, 
Cartusia Kartuzy, Pogoń Szczecin, Je-
ziorak Iława, Gryf Wejherowo. W mi-
nionym sezonie rozegrał w barwach 
Gryfa 27 spotkań, 24 w pełnym wy-
miarze czasowym. Bramki: 6, kartki: 
żółte (12), czerwone (2).

MACIeJ SZyMAŃSKI
ur. 1988 r. w Wejherowie, 27 

lat, 178 cm., 77 kg. Kariera: Gryf 
Wejherowo. W minionym sezo-
nie rozegrał w barwach Gryfa 
16 spotkań, 9 w pełnym wymia-
rze czasowym. Bramki: 0, kartki: 
żółte (1).
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Czy Gryf w sobotę 
wygra pierwsze spotkanie 
w drugiej lidze?

– Oglądałem trening na-
szego zespołu i jestem zbu-
dowany postawą wszystkich 
zawodników, także trenera. 
Piłkarze Gryfa pokażą klasę 
już w pierwszym spotkaniu. 
Nie mam co do tego żadnych 
wątpliwości.

Czy ruchy transferowe 
Gryfa przyniosą efekt?

– Mamy teraz dwie rów-
ne „jedenastki”. Mocni są 
zmiennicy, bo jeśli ktoś zej-
dzie z boiska, to zastępuje go 
piłkarz będący praktycznie 
na tym samym albo zbliżo-
nym poziomie. Stawiamy na 

młodość i doświadczenie li-
cząc na to, że taka mieszanka 
przyniesie nam sukces. Do-
szły mnie słuchy, że Gryf rze-
komo nie wzmocnił swojego 
składu, że transfery, które 
miały miejsce, nic nie wnio-
są. To oczywiście nieprawda.

Które miejsce Gryfa 
w tabeli na koniec sezonu
 byłoby zadowalające?

– Skupiamy się na każdym 
kolejnym meczu, nie kalkulu-
jemy, które chcielibyśmy zająć 
miejsce. Oczywiście, chcemy 
być w tabeli jak najwyżej.

Jak Pan ocenia pracę 
trenera Tomasza Kotwicy?

– To najmłodszy szkolenio-

wiec w drugiej lidze. Stawia-
my na jego zapał i zaangażo-
wanie, stawiamy na młodość. 
Starsi trenerzy mają już swo-
je przyzwyczajenia, a tutaj 
mamy świeżość i siłę. Jestem 
pewien, że trener Kotwica da 
sobie radę i poprowadzi nas 
do wielu zwycięstw.

Jak przebiega współpraca
 z prezydentem Wejherowa?

– Jest tak, jak być powin-
no, to znaczy, że miasto do-
tuje działalność klubu, dając 
fundament finansowy. Tak 
jest niemal wszędzie, tak też 
jest i w Wejherowie. To nas 
bardzo cieszy. Otrzymaliśmy 
fundusze także z powiatu, co 
też ma ogromne znaczenie.

Pomocnicy

KRZySZTOF RZePA
ur. 1990 r. w Starogardzie Gdańskim, 25 

lat, 185 cm., 79 kg. Kariera: Wierzyca Sta-
rogard Gdański, Arka Gdynia, Kaszubia 
Kościerzyna, KP Starogard Gdański, Wie-
rzyca Pelplin, Gryf Wejherowo. W minio-
nym sezonie rozegrał w barwach Gryfa 
31 spotkań, 17 w pełnym wymiarze cza-
sowym. Bramki: 14, kartki: żółte (7).

MAKSyMILIAN 
KeNNeR
ur. 1995 r., 20 lat, 177 cm., 76 kg. 

Kariera: Gryf Wejherowo, Gryf 
II Wejherowo, GOSRiT Luzino. 
W minionym sezonie rozegrał 
w barwach Gryfa 25 spotkań, 3 
w pełnym wymiarze czasowym. 
Bramki: 2, kartki: żółte (3).

JAKUB GIeC
ur. 1996 r. 19 lat. Kariera: 

SKS Olimpic Gdańsk, Pogoń II 
Szczecin. W minionym sezonie 
rozegrał w barwach Pogoni 
2 spotkania, 0 w pełnym wy-
miarze czasowym. Bramki: 0, 
kartki: 0.

GRZeGORZ GICeWICZ
ur. 1991 r. w Szczecinie, 24 lata, 192 

cm., 76 kg. Kariera: Piast Choszczno, 
Woda/Piast II Rzecko, Stal Lipiany, Gryf 
Wejherowo, Drawa Drawsko Pomor-
skie. W minionym sezonie rozegrał 
w barwach Gryfa 33 spotkania, 26 
w pełnym wymiarze czasowym. Bram-
ki: 8, kartki: żółte (4).

PAWeŁ CZOSKA
ur. 1990 w Wejherowie, 24 lata, 

181 cm., 71 kg. Kariera: Gryf 
Wejherowo, Arka II Gdynia, Arka 
Gdynia, Olimpia Elbląg, Warta Po-
znań, Radomiak Radom. W minio-
nym sezonie rozegrał w barwach 
Gryfa 13 spotkań, 7 w pełnym 
wymiarze czasowym. Bramki: 2, 
kartki: żółte (6), czerwone (1).

JACeK WICON
ur. 1987 r. w Wejherowie, 27 

lat, 181 cm., 80 kg. Kariera: Gryf 
Wejherowo, Orlęta Reda, KS Kę-
błowo, GOSRiT Luzino. W minio-
nym sezonie rozegrał w barwach 
Gryfa 19 spotkań, 16 w pełnym 
wymiarze czasowym. Następnie 
wypożyczony do GOSRiT Luzino. 
Bramki: 2, kartki: żółte (2).

Napastnicy

KRZySZTOF WICKI
ur. 1990 r. w Wejherowie, 25 lat, 196 

cm., 86 kg. Kariera: Gryf Wejherowo, 
Polonia III Warszawa, GOSRiT Luzino. W 
minionym sezonie rozegrał w barwach 
Gryfa 33 spotkania, 19 w pełnym wymia-
rze czasowym. Bramki: 15, kartki: żółte 
(4).

MATeUSZ KUZIMSKI
ur. 1991 r. , 24 lata, 179 cm., 70 kg. 

Kariera: Unia Tczew, Miedź Legni-
ca, Cambridge City FC, Histon FC, 
Bałtyk Gdynia, Gryf Wejherowo. 
W minionym sezonie rozegrał 
w barwach Bałtyku 12 spotkań, 10 
w pełnym wymiarze czasowym. 
Bramki: 11, kartki: żółte (1).

FILIP SOSNOWSKI
ur. 1996 r., 18 lat. Kariera: 

Olimpic Gdańsk, Kaszubia Ko-
ścierzyna, Gryf Wejherowo. 
W minionym sezonie rozegrał 
w barwach Kaszubi Kościerzyna 
26 spotkań, 6 w pełnym wymia-
rze czasowym. Bramki: 9, kart-
ki: żółte (5).

PAWeŁ CZyCHOWSKI
ur. 1993 r., 22 lata. Kariera: Lechia II 

Gdańsk, Puszcza Niepołomice, Cartusia 
Kartuzy, Lechia Gdańsk, Gryf Wejherowo. 
W minionym sezonie rozegrał w barwach 
Lechii II Gdańsk 29 spotkań, w barwach 
Lechii Gdańsk 1 spotkanie (Ekstrakla-
sa), 20 w pełnym wymiarze czasowym. 
Bramki: 20, kartki: żółte (7).

TOMASZ 
KOTWICA
Trener

Trenerzy

ADAM DUDA
II Trener

PioTr WaGa:

stawiamy na młodość 
i zaangażowanie
Z Piotrem Wagą, prezesem Gryfa Wejherowo, 
rozmawia Piotr Smoliński.

Czy to koniec problemów
Gryfa?

– Mimo wszystko nadal po-
trzebujemy wsparcia i to jest 
nasz największy problem. Po-
szukujemy sponsorów. Pracu-
jemy nad tym i mamy nadzie-
ję, że będzie dobrze.
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Po awansie do 2. ligi władze 
Gryfa zwróciły się z prośbą 
o dotację do Urzędu Miasta.  
– Gra w drugiej lidze ozna-
cza większe wydatki, dlatego 
też poprosiłem prezydenta, 
aby udzielił nam wsparcia. 
Poprosiliśmy o 400 tys. zł 
na rundę jesienną, choć po-
trzeby to łącznie około 600 
tysięcy na tę rundę (na cały 

sezon potrzebujemy 1,2 mi-
liona). O resztę zatroszczy-
my się sami – wyjaśnia Piotr 
Waga, prezes Gryfa.

Krzysztof Hildebrandt 
złożył gratulacje piłkarzom 
po awansie i obiecał, że po-
szuka pieniędzy w budże-
cie, co zrobił. – Gryf odnosi 
sukcesy, ma stabilną pozy-
cję piłkarską, jest już znany 

w całym kraju. Doskonale 
wpisuje się to w budowanie 
dobrego wizerunku mia-
sta. Budżet Wejherowa co 
prawda jest już uchwalony 
i w połowie zrealizowany, 
lecz rozumiemy potrzeby 
Klubu – powiedział prezy-
dent.

Pod koniec lipca, podczas 
specjalnie zorganizowanej 

konferencji, Piotr Waga 
odebrał z rąk Krzysztofa 
Hildebrandta umowę gwa-
rantującą Klubowi 200 tys. 
zł. Przekazane środki będą 
przeznaczone na ogólną 
działalność Gryfa, a w ra-
mach tej działalności piłka-
rze zobowiązali się do pro-
mowania miasta m.in. na 
koszulkach.

Wsparcie z Urzędu Miasta 
- 200 tysięcy złotych po awansie

Po latach władze Wejherowa i wejherowskiego Gryfa doszły do porozumienia, co poskutkowało 
dotacją w wysokości 200 tys. złotych dla żółto-czarnych. Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa, zapowiedział, że będzie się starać, aby Klub, który awansował do 2. ligi, otrzymał drugie 
tyle jeszcze w tym roku.

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa:

– To już kolejne środki, bo wcze-
śniej przekazaliśmy sto tysięcy zło-
tych, a jeszcze wcześniej pieniądze 
na szkolenie młodzieży. Ta umowa 
opiewa na kwotę dwustu tysięcy, ale 
z możliwością – jeżeli znajdę w bu-
dżecie kolejnych dwieście tysięcy – udzielenia dalszego 
wsparcia. Jeżeli współpraca będzie się dobrze układać, to 
Klub w tym roku otrzyma około pół miliona złotych, co 
zagwarantuje funkcjonowanie w drugiej lidze. Oczywi-
ście, czekamy na osiągnięcia. Niech zawodnicy grają jak 
najlepiej, niech zwyciężają, niech dają nam satysfakcję, 
a my będziemy cieszyć się z tego, że mamy dobrze rozwi-
jający się sport w Wejherowie. Pamiętajmy też, że każdy 
sukces to promocja naszego miasta.

Piotr Waga, 
prezes WKS Gryf 

Wejherowo:

– Długo czekaliśmy! Cieszę się, że 
w końcu współpraca z prezydentem 
bardzo dobrze się układa. Wystąpi-
łem z prośbą o dofinansowanie, po-
nieważ inaczej nie udałoby się nam 
sfinansować rozgrywek w drugiej lidze. Byłem pełen 
optymizmu i, jak widać, słusznie. Oczywiście staramy 
się sami zdobywać pieniądze, bo szukamy sponsorów, 
ale potrzeb jest naprawdę bardzo dużo: wymiana strojów 
i krzesełek, utrzymanie zawodników, trenera, mecze wy-
jazdowe i wiele innych. Będziemy się starali promować 
Wejherowo i pokazywać je z jak najlepszej strony. Nie 
zawiedziemy!

Czy powiat promuje działa-
nia związane ze sportem?

– Powiat Wejherowski od 
lat aktywnie wspiera drużyny 
sportowe, działające na tere-
nie powiatu i promuje mło-
dych zawodników, odnoszą-
cych sukcesy. Dzięki takim 
działaniom z jednej strony 
zachęcamy kluby i utalen-
towaną młodzież do podej-
mowania aktywności i roz-
wijania talentów, a z drugiej  
promujemy nasz region po-
przez sport.

Jakie zatem znaczenie ma tu 
piłka nożna i WKS Wejhero-
wo? Czy piłkę nożną traktuje-
cie priorytetowo?

– Wszystkie dyscypliny są 
dla nas ważne, w tym i piłka 
nożna, której wizytówką na 
terenie naszego powiatu jest 
WKS Gryf z prawie stuletnią 
tradycją. Historia wejherow-
skiego klubu sięga bowiem 
1921 roku. Wśród sukcesów, 
którymi może pochwalić się 
ta drużyna, należy wymienić 
awans do trzeciej ligi w 1992 

roku i czterokrotne zdobycie 
Pucharu Polski Pomorskiego 
ZPN, po raz ostatni w czerwcu 
2011 roku. Do udanych zespół 
może zaliczyć również sezon 
2011/12, który, w ramach roz-
grywek Pucharu Polski, przy-
niósł pierwsze w historii Gryfa 
spotkania z zespołami z Eks-
traklasy. W meczu ćwierćfi-
nałowym Gryfici spotkali się 
z Legią Warszawa. Byliśmy 
wówczas świadkami bardzo 
ciekawego widowiska i mimo 
że naszej drużynie nie uda-
ło się awansować, to bardzo 

Gabriela lisiUs: 
Wszyscy jesteśmy z Wami!
Z Gabrielą Lisius, starostą wejherowskim, rozmawia Rafał Korbut. 

mocno przyczyniła się ona do 
zareklamowania powiatu wej-
herowskiego. Po trzyletniej 
przerwie wejherowska druży-
na ponownie awansowała do 
drugiej ligi, z czego jesteśmy 
bardzo zadowoleni i dumni.

Jedną z ważniejszych form 
wspierania sportu są dotacje 
przyznawane z budżetu po-
wiatu. Ile pieniędzy zainwe-
stowaliście w wejherowskich 
piłkarzy?

– W tym roku powiat wej-
herowski udzielił wsparcia 
klubowi sportowemu WKS 
Gryf w wysokości 80 tys. zł. 
Pieniądze zostały przezna-
czone na promocję powiatu 
poprzez udział drużyny se-
niorów w rozgrywkach ligo-

wych i pucharowych, a także 
na całoroczne utrzymanie 
terenów zielonych na terenie 
stadionu.

Czy promowanie powiatu 
właśnie przez sport to, Pani 
zdaniem, właściwy kierunek?

– Jest to kierunek jak naj-
bardziej właściwy. Awans 
piłkarzy Gryfa do drugiej ligi 
i ich sukcesy są niewątpliwie 
doskonałą okazją do promo-
cji powiatu wejherowskiego 
i działań zmierzających do 
propagowania aktywności 
wśród dzieci i młodzieży. Ży-
czę całej drużynie dalszych 
sukcesów, udanych występów 
i kolejnych bramek, a kibi-
com wielu piłkarskich emocji. 
Wszyscy jesteśmy z Wami!
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Zaczęło się od wygranych 
rozgrywek Pucharu Polski 
na szczeblu regionalnym. 
Do dalszej rywalizacji sta-
nęły Chrobry Głogów, Lech 
Rypin, Podlasie II Biała Pod-
laska, Ilanka Rzepin, Włók-
niarz Zelów, Limanovia Li-
manowa, Mazur Karczew, 
Start Namysłów, LZS Turbia, 
ŁKS 1926 Łomża, Gryf Wej-
herowo, Rozwój II Katowice, 
Alit Ożarów, Huragan Mo-
rąg, Sokół Kleczew i Bałtyk 
Koszalin. Do tych ekip do-
koptowano 36 zespołów z 2. 
ligi z poprzedniego sezonu.

Pierwszy ważny pojedynek 
Gryfa miał miejsce 20 lipca 
2011 roku. Skromne zwycię-
stwo z Olimpią Grudziądz 
zapewnił Łukasz Krzemiń-
ski. 

10 sierpnia przeciwnikiem 
żółto-czarnych była Zawisza 
Bydgoszcz. Po 90 minutach 
na tablicy widniał wynik 2:2, 
po dogrywce 3:3. Dla Gryfa 
strzelali Krzemiński, Topor-
kiewicz i Felisiak. W karnych 
piłkarze z Wejherowa okaza-
li się lepsi i wygrali 4:3. 

Tydzień później przyszło 
nieoczekiwane zwycięstwo 
z Sendecją Nowy Sącz. Strze-
lił Gicewicz, już w 13. minu-
cie. Gryf awansował do 1/16 
fi nału.

Kolejnym przeciwnikiem 
piłkarzy z Wejherowa była 

Korona Kielce. Mecz z ze-
społem z Ekstraklasy odbył 
się we wrześniu. Znowu 
skromna wygrana, dzięki 
bramce Krzysztofa Wickie-
go w 24. minucie. Miesiąc 
później miał miejsce mecz 
z Górnikiem Zabrze i... 
znowu 1:0. Strzelił Topor-
kiewicz. Gryf awansował do 
1/4 fi nału i w marcu miał się 
zmierzyć z Legią Warszawa.

13 marca 2012 roku Gryf 
przegrał z wielokrotnym mi-
strzem Polski 0:3. Mecz roz-
strzygnął się już w pierwszej 
połowie – do przerwy padły 
wszystkie gole. Rewanż był 
bardziej udany, bo żółto-

czarni zremisowali z Legią 
1:1. Dla Gryfa strzelił Tomasz 
Kotwica w 64. minucie. Wy-
równał tuż przed końcowym 
gwizdkiem Michał Żyro.

Puchar Polski zdobyła Le-
gia Warszawa, która w półfi -
nale pokonała gdyńską Arkę, 
a w fi nale, który odbył się 
w Kielcach, Ruch Chorzów 
aż 3:0. 

Dla Gryfa dotarcie do 1/4 
fi nału Pucharu Polski było 
największym osiągnięciem 
w historii. Czy kiedyś uda 
się powtórzyć ten sukces, 
a może i osiągnąć jeszcze 
więcej? Miejmy taką nadzie-
ję. źródło: 90minut.pl

z kart historii Gryfa 
- Puchar Polski 2011/12

„To był piękny sen” – tak wspominał grę Gryfa w Pucharze Polski w sezonie 2011/12 Grzegorz Niciń-
ski, były trener żółto-czarnych.

”Dla Gryfa 
dotarcie do 1/4 fi -
nału Pucharu Polski 
było największym 
osiągnięciem w hi-
storii. Czy kiedyś 
uda się powtórzyć 
ten sukces, a może 
i osiągnąć jeszcze 
więcej? Miejmy taką 
nadzieję.
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Drogę do gry piłkarzy 
z Wejherowa w 2. lidze 
otworzyła bardzo udana 
runda wiosenna – Gryfi-
ci zanotowali tylko jedną 
porażkę i raz podzielili 
się punktami z rywalem. 

Co ciekawe, od 18 kwiet-
nia (porażka z Lechią II 
Gdańsk) wygrali osiem ko-
lejnych starć i nie stracili 
żadnego gola.

Żółto-czarni pod wodzą 

Tomasza Kotwicy na prze-
strzeni całego sezonu zdo-
byli dokładnie tyle samo 
bramek zarówno w me-
czach rozgrywanych na 
własnym boisku, jak i poza 
nim. 

Wiosenny bilans Gryfa:
zwycięstwa: 13, remisy: 1, 
porażki: 1, bramki zdoby-
te/stracone: 35-7. Statysty-
ki całosezonowe: punkty: 
68, zwycięstwa: 21, remisy: 

5, porażki: 4, bramki zdo-
byte/stracone: 75-29.

Mecze domowe: 
punkty: 34, zwycięstwa: 
11, remisy: 1, porażki: 3, 
bramki zdobyte/stracone: 
40-15.

Mecze wyjazdowe: punk-

ty: 34, zwycięstwa: 10, re-
misy: 4, porażki: 1, bramki 
zdobyte/stracone: 35-14.

Najlepsi strzelcy 
3. ligi grupy pomorsko-
zachodniopomorskiej: 

20 goli – Paweł Czychowski 
(Lechia II Gdańsk), 17 goli 
– Mateusz Łuczak (Kaszu-
bia Kościerzyna), 15 goli – 
Krzysztof Wicki (Gryf Wej-
herowo), 14 goli – Jakub 
Gronowski (GKS Przodko-
wo), 13 goli – Przemysław 
Brzeziański (Drawa Draw-
sko Pomorskie, Gwardia 

Koszalin), Krzysztof Rzepa 
(Gryf Wejherowo).

Wszyscy strzelcy 
bramek dla Gryfa: 
15 – Krzysztof Wicki, 13 – 

Krzysztof Rzepa, 8 – Grze-
gorz Gicewicz, 7 – Prze-
mysław Kostuch, Michał 
Skwiercz, 6 – Piotr Kołc, 
4 – Sebastian Kowalski, 
3 – Paweł Brzuzy, 2 – Pa-
weł Czoska, Kamil Godula, 
Maksymilian Kenner, Ma-
ciej Osłowski, Jacek Wicon, 
1 – Mateusz Dąbrowski, 
Michał Więcek.

Gryf w liczbach w 3. lidze
Gryfici spełnili nadrzędny cel, jakim był powrót 
do 2. ligi. Zwyciężyli w grupie bałtyckiej, notu-
jąc dziesięciopunktową przewagę nad Lechią II 
Gdańsk. Jak wyglądały te rozgrywki z punktu 
widzenia statystyk?
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W pojedynku z Wikędem 
GOSRiT Luzino Gryf już 
do przerwy prowadził 3:0. 
Spotkanie zakończyło się 
wynikiem 4:2. Bramki dla 
Gryfa: Czoska (2), samobój-
cza, Skwiercz (k.).

Gryf, skład: 
(I połowa) Wichman – 

Czapliński, Kostuch, Szur, 
Klimczak, Rzepa, Wicon, 
Osłowski, Giec, Czoska, Czy-
chowski; (II połowa) Ferra – 
Borski, Kowalski, Skwiercz, 
Gicewicz, Kwaśnik, Kołc, 
Sosnowski, Zieliński, Do-
umbouya, Szubert.

W sparingu z Arką Gdy-
nia piłkarze Gryfa zremi-
sowali 2:2. Pojedynek miał 

miejsce na boisku treningo-
wym Arki, w sobotę 11 lipca. 
Bramki dla żółto-czarnych 
zdobywali: Rzepa 34’ (Gryf), 
Jałocha 41’ (samobójcza).

Gryf, skład: 
(obie połowy) 
Ferra – Kowalski, Kostuch, 

Szur, Dampc, Kołc, Osłow-
ski, Czapliński, Rzepa, Czy-
chowski, Gicewicz; (II poło-
wa): Wichman – Czapliński, 
Kostuch (65’ Szur), Skwiercz, 
Koza, Giec, Sosnowski, Wi-
coń, Klimczak, Rzepa (73’ 
Gicewicz), Czoska.

W kolejnym spotkaniu 
Gryfici przegrali z Chojni-
czanką Chojnice (5. miejsce 
w tabeli 1. ligi w zeszłym 

Przygotowania Gryfa 
do startu w 2. lidze
Pod koniec czerwca piłkarze Gryfa rozpoczęli przygotowania do gry w 2. lidze. Rozegrali cztery sparingi: z Wikędem GOSRiT Luzino, Arką Gdynia, Choj-
niczanką Chojnice oraz Pogonią Lębork. Żółto-czarni odnieśli dwa zwycięstwa, raz zremisowali i raz przegrali. Mecze z Bytovią Bytów i Olimpią Gru-
dziądz zostały odwołane. 
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sezonie) 2:4. W ostatnich 
dwóch minutach padły aż 
trzy gole. Bramki dla Gryfa 
w tym meczu: Kuzimski 61’, 
Osłowski 90’.

Gryf, skład:
(I połowa) F. Wichman – 

S. Kowalski, M. Skwiercz, P. 
Szur, J. Koza – J. Czapliń-
ski, P. Kołc, F. Sosnowski, 
G. Gicewicz – P. Czoska, 
M. Kuzimski; (II połowa): 
F. Wichman – S. Kowalski, 
P. Kostuch, P. Szur (70’ M. 
Skwiercz), J. Koza (60’ M. 
Dampc), K. Godula, J. Wi-
con, M. Osłowski, A. Klim-
czak, K. Rzepa, M. Kuzimski 
(70’ F. Sosnowski).

W ostatnim sparingu Gryf 

pokonał Pogoń Lębork 5:1. 
Trzy trafienia w tym spotka-
niu zaliczył Paweł Czychow-
ski, który potwierdził, że jest 
najpoważniejszym wzmoc-
nieniem żółto-czarnych 
przed startem 2. ligi. Bramki 
dla Gryfa: Czychowski 3’, 30’, 
70’, Czoska 85’, 90’.

Gryf, skład 
(obie połowy): 
W. Ferra (46’ F. Wichman) 

- S. Kowalski (58’ P. Czoska), 
P. Kostuch, P. Szur (54’ M. 
Skwiercz), M. Dampc (46’ 
G. Gicewicz) - K. Rzepa (83’ 
J. Giec), P. Kołc (83’ F. So-
snowski), M. Osłowski (83’ 
K. Godula), A. Klimczak - 
M. Kuzimski (68’ J. Wicon), 
P. Czychowski.



skłaD DrUŻyny W górnym rzędzie, od lewej: Michał Fierka, Sebastian Kowalski, Krzysztof Wicki, Przemysław Kostuch, Paweł Czychowski, Maciej Dampc, Grzegorz Gicewicz, Przemysław Szur. W dolnym rzędzie, od lewej: Paweł Czoska, Michał 
Skwiercz, Piotr Kołc, Mateusz Kuzimski, Tomasz Kotwica, Adam Duda, Maciej Szymański, Adrian Klimczak, Jakub Giec, Kamil Godula. W środkowym rzędzie, od lewej: Sylwester Maszota (członek zarządu), Piotr Waga (prezes), 
Filip Sosnowski, Krzysztof Rzepa, Jacek Wicon, Filip Wichman, Maciej Osłowski, Maksymilian Kenner, Dariusz Mikołajczak (wiceprezes), Zbigniew Hallmann (kierownik).

Gryf Wejherowo w sezonie 2015/16



W górnym rzędzie, od lewej: Michał Fierka, Sebastian Kowalski, Krzysztof Wicki, Przemysław Kostuch, Paweł Czychowski, Maciej Dampc, Grzegorz Gicewicz, Przemysław Szur. W dolnym rzędzie, od lewej: Paweł Czoska, Michał 
Skwiercz, Piotr Kołc, Mateusz Kuzimski, Tomasz Kotwica, Adam Duda, Maciej Szymański, Adrian Klimczak, Jakub Giec, Kamil Godula. W środkowym rzędzie, od lewej: Sylwester Maszota (członek zarządu), Piotr Waga (prezes), 
Filip Sosnowski, Krzysztof Rzepa, Jacek Wicon, Filip Wichman, Maciej Osłowski, Maksymilian Kenner, Dariusz Mikołajczak (wiceprezes), Zbigniew Hallmann (kierownik).

Gryf Wejherowo w sezonie 2015/16
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Od początku było wiadomo, 
że wraca Jacek Wicon, który 
na rundę jesienną został wypo-
życzony do Wikędu GOSRiT 
Luzino, aby pomóc tej ekipie 
w utrzymaniu się w 4. lidze. Jako 
drugi kontrakt z Gryfem, na 
zasadzie wypożyczenia z Arki 
Gdynia, podpisał Przemysław 
Szur. Ten 19-letni obrońca, wy-
chowanek Gryfa, znajdował się 
w szerokiej kadrze pierwszego 
zespołu Arki. W minionym se-
zonie nie zagrał jednak w żad-
nym meczu 1. ligi.

W 2. lidze w barwach Gryfa 
zagrają także Maciej Dampc 
i Mateusz Kuzimski. Dampc 

ma 19 lat, urodził się w Gdy-
ni. Grał wyłącznie w Arce. Do 
Gryfa został wypożyczony. Ku-
zimski ma 24 lata, urodził się 
w Tczewie. Był zawodnikiem 
m.in. w Cambridge City FC 
oraz Histon FC w Wielkiej Bry-
tanii. W poprzednim sezonie 
reprezentował Bałtyk Gdynię. 
Do Gryfa przeszedł na stałe.

Nowymi napastnikami Gry-
fa zostali Paweł Czychowski 
i Filip Sosnowski. Czychowski 
w minionym sezonie był kró-
lem strzelców 3. ligi bałtyckiej 
(20 goli). Przeszedł do WKS
-u na zasadzie transferu defi-
nitywnego z Lechii II Gdańsk. 

Urodził się w 1993 roku (warto 
tu wspomnieć, że jego dziadek, 
Mieczysław Czychowski, był 
legendarnym gdańskim poetą 
i malarzem). Sosnowski rów-
nież podpisał kontakt defini-
tywny. Urodził się w 1996 roku. 
Grał w Kaszubi Kościerzyna, 
w 3. lidze zdobył 9  bramek.

Do składu Gryfa dołączyli 
także Filip Wichman i Ad-
rian Klimczak. Wichman, 
urodzony w 1994 roku, jest 
bramkarzem i wychowankiem 
Gedanii Gdańsk. Reprezento-
wał barwy m.in. Odry Opole 
i MKS-u Oława. Podpisał kon-
trakt na zasadzie wypożyczenia 
z Gwarki Zabrze. Klimczak, 
urodzony w 1997 roku, jest 
wychowankiem Chemika Po-
lice. Nominalnie występuje na 
lewej stronie obrony, opcjo-
nalnie również w pomocy. 
W zakończonym sezonie na 
3-ligowych boiskach zapre-
zentował się 26 razy.

Ostatnim nabytkiem Gry-
fa okazał się pomocnik Ja-
kub Giec. Urodził się w 1996 
roku, jest wychowankiem SKS
-u Olimpic Gdańsk. Ostatnio 
reprezentował barwy rezerw 
Pogoni II Szczecin, gdzie 
w minionym sezonie rozegrał 
dwa spotkania.

O wejście do składu ekipy 
z Wejherowa starali się m.in.: 
Jakub Tobiaski z Wikędu GO-
SRiT Luzino, Kamil Jastrzęb-
ski z juniorów Lechii Gdańsk, 
Michał Płókarz z DKS Koln, 
Jakub Czapliński z Unii Swa-
rzędz, Jakub Giec z Pogoni 
II Szczecin, Jacek Koza z By-
strzycy Kąty Wrocławskie, 
Michał Szubert i Maciej Bor-
ski z Arki II Gdynia, Kamil 
Zieliński z Błękitnych Stargard 
Szczeciński, Łukasz Kwaśnik 
z GKS Przodkowo, Mohamed 
Doumbouya z Nabarouh, 
Piotr Młynarczykowski i Szy-
mon Joachimiak z juniorów 
Gryfa.

Transfery do Gryfa. 
Czychowski i nie tylko

”
2. liga wróciła do Wejherowa. Miejscowi kibice futbolu ponownie będą mogli zobaczyć grę na nieco wyższym poziomie. Rywalami Gryfa w sezonie 2015/16 
nie będą już takie drużyny jak Rasel Dygowo czy GKS Przodkowo, a np. Stal Mielec czy Polonia Bytom. Mamy kilku nowych zawodników, w tym Pawła 
Czychowskiego, króla strzelców 3. ligi w poprzednim sezonie!

Nowymi napastni-
kami Gryfa zostali 
Paweł Czychowski 

i Filip Sosnowski. 
Czychowski w mi-

nionym sezonie był 
królem strzelców
 3. ligi bałtyckiej 

(20 goli) Mateusz Kuzimski

Przemysław Szur

Jakub Giec
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Gryf Wejherowo 
rocznik 2000

Trenerzy: 
Tomasz Albecki 
i Erwin Herasińczyk

Młodzieżowe drużyny Gryfa

Gryf Wejherowo 
rocznik 2001

Trener 
Wojciech Bork

Gryf Wejherowo 
rocznik 2002

Trener 
Wojciech Bork

Gryf Wejherowo
Junior A

Trenerzy 
Maciej Szymański 
i Erwin Herasińczyk

w sezonie 2014/15
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Udało się zrealizować głów-
ny cel, jakim był powrót na 
drugoligowe boiska. Ocena 
zespołu musi być pozytyw-
na.

– Rzeczywiście był to bar-
dzo dobry sezon w naszym 
wykonaniu. Wygraliśmy 
ligę, mając dziesięciopunk-
tową przewagę nad drugim 
zespołem. Zdobyliśmy hi-
storyczne 68 oczek, co poka-
zuje, że na przestrzeni całego 
sezonu byliśmy zdecydo-
wanie najlepsi. To zasługa 
przede wszystkim piłkarzy, 
bo to oni są najważniejsi, 
ale słowa uznania należą się 
również prezesom, działa-
czom i kibicom Gryfa.

Wiosną nie pozostawiliście 
rywalom złudzeń, notując 
imponującą serię pod koniec 
rozgrywek. Paradoksalnie, 
porażka z Lechią II dodat-
kowo Was zmobilizowała?

– Porażka z Lechią II bar-
dzo nas zabolała. Była do-
tkliwa, w dodatku przed 
własną publicznością. 
W tym meczu mieliśmy 
pecha, bo rywal, co uderzył 
na naszą bramkę, to piłka 
lądowała w siatce, a my tego 
dnia nie byliśmy w stanie 
wykorzystać nawet rzutu 
karnego. W moim odczuciu 
wynik nie był sprawiedli-
wy, ale czasami takie mecze 
się zdarzają. Na szczęście ta 
porażka dużo nas nauczyła 
i dała pozytywny impuls. 
Wyciągnęliśmy wnioski 
i graliśmy lepiej, co zaowo-
cowało późniejszą serią 
ośmiu zwycięstw z rzędu, 
bez straty gola.

Co najbardziej Pana satys-
fakcjonuje po minionym 
sezonie, a jaki aspekt gry 
nadaje się do poprawy?

– Runda jesienna pokazała, 
że aby myśleć o pierwszym 
miejscu, musimy poprawić 
się w grze obronnej, zarów-
no na poziomie indywidu-
alnym jak i drużynowym. 
Pojedyncze mecze można 
wygrywać atakiem, ale mi-
strzostwo ligi wygrywa się 
obroną. Zwracałem uwagę 
zawodnikom, aby bronili 
z większym poświęceniem 
i determinacją, lecz praco-
waliśmy również nad poru-
szaniem się i ustawieniem 
zespołu. Nie było meczu, 
w którym padłby bezbram-
kowy remis. Jeśli dobrze 
broniliśmy i nie traciliśmy 
bramki, to w ataku byliśmy 
na tyle mocni, że zawsze 
potrafi liśmy wykorzystać tę 
jedną sytuację. To był klucz. 
I z tego, że udało mi się do-
trzeć do moich zawodników 
i zmusić ich do maksymal-
nego wysiłku, jestem najbar-
dziej zadowolony.

Czy zgadza się Pan z opinią, 
że Gryf przewyższał całą 
ligę zarówno piłkarsko, jak 
i w kibicowaniu?

– Na pewno tak, nie mam 
co do tego wątpliwości. Kibi-
ce zasługują na duże brawa. 
Przychodzili licznie i byli 
naszym dwunastym zawod-
nikiem. Wspierali nas rów-
nież na wyjazdach, gdzie-
kolwiek graliśmy. Wszędzie 
czuliśmy się jak u siebie i to 
nas motywowało do lepszej 
gry.

 
Mistrzostwo 

wygrywa się obroną
Z Tomaszem Kotwicą, trenerem Gryfa, rozma-
wiają Krzysztof Handke i Piotr Smoliński.

ToMasz koTWiCa:
Trener Gryfa Wejherowo

”
Na ile istotne okazały się ru-
chy transferowe, poczynio-
ne w przerwie zimowej?

– Trzeba jasno powie-
dzieć, że zawodnicy, którzy 
dołączyli do nas zimą, moc-
no przyczynili się do awan-
su. Paweł Brzuzy grał u nas 
z powodzeniem w drugiej 
lidze i kibice dobrze go zna-
li, natomiast Paweł Czoska 
to wejherowianin.

Minął rok, odkąd rozpo-
czął Pan przygodę z ławką 
trenerską. Jakie są Pana 
pierwsze spostrzeżenia w tej 
pracy? To bez wątpienia 
wymarzony start na nowej 
drodze.

– Nie było łatwo, ale wie-
działem na co się piszę. Sta-
rałem się od początku na-
rzucić właściwy rytm pracy, 

dyscyplinę i dobrą atmosfe-
rę w drużynie. To klucz, żeby 
zespół się rozwijał. Starałem 
się niczego nie odpuszczać, 
żeby nie mieć sobie nic do 
zarzucenia. Oczywiście nie 
uniknąłem błędów, wiem 
ile pracy przede mną. Chcę 
się rozwijać. To był dobry 
rok, wymarzony start, ale 
teraz poprzeczka zawisła 
wyżej i czeka nas jeszcze 
więcej pracy.

Niedawno zakończył Pan 
karierę piłkarską. Czy nie 
korci Pana, szczególnie, gdy 
w trakcie meczu nie wszyst-
ko układa się po Pana myśli, 
by wejść i wspomóc swoich 
podopiecznych? Jakie prze-
łożenie na trenerkę ma Pana 
doświadczenie zdobyte na 
boisku?

– Są chwile, gdy o tym 
myślę, ale zdaję sobie spra-
wę z moich ograniczeń 
i wiem, jakie mogłyby być 
konsekwencje zdrowotne 
mojego powrotu. Poza tym 
wszedłem już w inne buty 
i nie wyobrażam sobie, żeby 
to się mogło zmienić. To, że 
sam grałem w piłkę, na pew-
no działa na moją korzyść. 
Znam język szatni, dlatego 
w czasie meczu czuję to, co 
czują i myślą zawodnicy. To 
pomaga.

Gryf przed startem 2. ligi po-
zyskał nowych zawodników, 
skład zespołu uległ wzmoc-
nieniu. Kontrakty podpisa-
li Szur, Dampc, Kuzimski, 
Sosnowski, Czychowski, 
Wichman, Klimczak, GIEC, 
Wraca Wicon. Jakie są Pana 
oczekiwania względem tych 
zawodników?

– Dla nas jako dla klubu 
był to bardzo ważny okres, 
włożyliśmy dużo pracy 
w to, aby pozyskać zawod-
ników, którzy zwiększą 
rywalizację i podniosą ja-
kość gry zespołu. W moim 
odczuciu mamy bardzo 
wyrównaną kadrę, w któ-
rej trudno szukać słabych 
punktów. Przede wszyst-
kim zakontraktowaliśmy 
zawodników z naszego re-
gionu, którzy wyróżniali się 
w swoich drużynach. Mamy 
liczną grupę młodych pił-
karzy i każdy z nich zagrał 
już kilkadziesiąt meczów 
w seniorskiej piłce na nie-
złym poziomie. Wierzę, że 
poradzą sobie w drugiej li-
dze, bo mają predyspozycje, 
aby grać wyżej. Wszystko 
zależy od nich. Nasza ekipa 
to mieszanka rutyny i do-
świadczenia z młodością. 

To bardzo dobry układ.

Na którego z nowych piłka-
rzy liczy Pan najbardziej?

– Liczę na wszystkich, 
którzy są w klubie od lat 
i przeżyli najlepsze chwile 
w historii Gryfa. Liczę i na 
tych, którzy dołączyli do nas 
latem. Sezon jest długi i każ-
dy będzie potrzebny.

Jaki będzie skład podstawo-
wej „11” Gryfa? Czy coś już 
Pan wie na ten temat?

– Nie ma czegoś takiego 
jak podstawowa „jedenast-
ka”. W poprzednim sezonie 
skład powtórzył się dwa 
razy. Są różne okoliczności: 
kontuzje, kartki, choroby, 
słabsza forma. Wiem na 
pewno, że zawsze będzie grał 
najmocniejszy skład w danej 
chwili. Zawsze kierowałem 
się dobrem zespołu i będę to 
kontynuował. Zawsze chce-
my wygrywać i nie możemy 
pozwolić sobie na słabości.

Z którego miejsca w tabeli 2. 
ligi na zakończenie sezonu 
byłby Pan zadowolony?

– Będziemy grać o zwycię-
stwo w każdym kolejnym 
meczu, a na koniec zobaczy-
my, jakie miejsce to przynie-
sie. Nie możemy już docze-
kać się inauguracji sezonu, 
jesteśmy optymistami, ale 
jak zawsze wszystko zwery-
fi kuje boisko.

Jak układa się Panu współ-
praca z działaczami Gryfa? 
Czy czuje Pan, że Panu ufa-
ją?

– Współpraca jak do tej 
pory jest wzorowa. Czuję za-
ufanie, bo wszyscy widzą jak 
ciężko pracujemy każdego 
dnia, aby wygrywać.
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Jakie są Pańskie oczekiwania 
względem nowych zawod-
ników?

– Nowi piłkarze mają 
przede wszystkim zwięk-
szyć rywalizację w drużynie 
i podnieść poziom sportowy 
zespołu, adekwatnie do ligi, 
w której występujemy.

O które miejsce w tabeli bę-
dzie walczył Gryf w drugiej 
lidze? Jakie są przewidywa-
nia i nadzieje?

– W każdym kolejnym me-
czu będziemy walczyć o trzy 
punkty. Celem nadrzęd-
nym jest bezpieczne miejsce 
w środku tabeli, a co będzie, 
czas pokaże.

Jakie są, Pana zdaniem, 
mocne strony składu Gryfa 
w tym sezonie?

– Moim zdaniem jest to 
wyrównana kadra. O sile 
zespołu stanowi stały od lat 
trzon, składajacy się z do-
świadczonych zawodników. 
Dodatkowym atutem jest 
sprowadzenie napastników 
Czychowskiego i Kuzimskie-
go, co wzmacnia siłę ofen-
sywną. Bardzo nas cieszy 
również postawa nowego 
bramkarza oraz młodych 
zawodników, to rozwiązuje 
problem młodzieżowców 
i daje dobry prognostyk na 
przyszłość.

Jak ocenia pan pracę trenera 
Jacka Kotwicy?

– Trener Kotwica w po-
przednim sezonie osiągnął 
założony cel, jakim był awans 
do drugiej ligi. Na konkretną 
ocenę jego pracy przyjdzie 

czas po rundzie jesiennej.

Jak układa się współpraca 
działaczy Gryfa z władzami 
miasta i powiatu?

– Na dzień dzisiejszy współ-
praca z władzami miasta oraz 
powiatem wejherowskim 
układa się bardzo dobrze. 
Nastąpił przełom w relacjach 
klub – Urząd Miejski. Przy-
znane środki w dużej mie-
rze gwarantują stabilizację 
w klubie.

Co zmieniło się na stadionie 
Gryfa przed startem 2. ligi?

– Odnowiono pomiesz-
czenia socjalne. Zgodnie 

DariUsz MikołajCzak:

Co będzie, 
czas pokaże
Z Dariuszem Mikołajczakiem, wiceprezesem Gryfa
ds. sportowych, rozmawia Piotr Smoliński.

Jak znalazł się 
Pan w Wejherowie?

Na początku Grałem 
w Lechii, potem byłem 
pół roku w Puszczy Nie-
połomice, następnie 
przeszedłem do Cartusii 
Kartuzy. Wróciłem do 
Gdańska i grałem w Le-
chii rok, zostałem królem 
strzelców trzeciej ligi, ale 
działacze odmówili mi 
przedłużenia kontraktu. 
Szukałem więc nowego klu-
bu. Zastanawiałem się nad 
GKS-em Bełchatów i Gryfem 
Wejherowo. W Bełchatowie 
sytuacja była niepewna, tre-
ner Ulatowski sam nie wie-
dział, czy mnie wziąć, czy nie, 
a ja nie mogłem ryzykować, 
bo zostałbym bez klubu. Je-
stem w Wejherowie i cieszę 
się z tego.

Jak się Panu trenuje 
z WKS-em?

Gryf Wejherowo ma dobrą 
i zgraną ekipę. Nie spadnie-
my z drugiej ligi, wręcz prze-
ciwnie. Myślę, że będziemy 
w czołówce. Osłowski, Kołc, 
Kostuch, Skwiercz – tych 
zawodników oceniam naj-

wyżej, bo są najbardziej do-
świadczeni. Nasza ekipa to 
mieszanka piłkarzy starszych 
i bardzo młodych. Uważam, 
że to przyniesie nam sukces, 
ale musimy ciężko trenować.

Jak wyglądały przygotowa-
nia do drugiej ligi?

Codzienne treningi. Okres 
przygotowawczy przepraco-
waliśmy solidnie. Nasz trener, 
choć nie jest starszy od wielu 
moich kolegów z zespołu, 
bardzo dobrze sobie radzi. 
Współpraca przebiega wzor-
cowo. Byliśmy w kontakcie 
już od dawna, otrzymywa-
łem sygnały, że w Wejhero-
wie będę mile widziany. To 
również pomogło mi podjąć 
decyzję.

PaWeł CzyChoWski: 

będziemy w czołówce 
drugiej ligi
Z Pawłem Czychowskim, napastnikiem Gryfa, kró-
lem strzelców 3. ligi w barwach Lechii II Gdańsk 
w minionym sezonie, rozmawia Piotr Smoliński.

Panie Prezydencie, 
zaskoczyło nas większe 
niż dotychczas wsparcie 
miasta dla WKS Gryf 
Wejherowo. Co wpłynęło 
na zmianę decyzji w spra-
wie wysokości finansowa-
nia Gryfa?

– Zawsze deklarowa-
łem, że stawiam na rozwój 

sportu w naszym mieście, 
zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży. Jako gospo-
darzowi miasta zależy mi, 
aby sport rozwijał się we 
wszystkich dyscyplinach 
równomiernie. Cieszą 
mnie osiągnięcia wejhe-
rowskich sportowców, 
w tym również piłkarzy 
WKS Gryf. Obecnie klub 
awansował do drugiej ligi, 
jednocześnie nie ma już 
sponsora tytularnego, stąd 
większe dofinansowanie 
z miasta. Staram się też 
zwracać większą uwagę na 
powszechne zaintereso-
wanie piłką nożną wśród 
mieszkańców Wejherowa, 
a także na oczekiwania 
działaczy, piłkarzy oraz ki-
biców. Oczywiście te ocze-
kiwania są z reguły więk-
sze, niż możliwości miasta, 
ale postęp z naszej strony 

jest widoczny. Najważniej-
sze, że wspólnie, na nowo 
wypracowujemy z klubem 
formułę wzajemnego zro-
zumienia, poszanowania 
oraz współpracy. Zostaw-
my za nami to, co było złe-
go i patrzmy w przyszłość.

Na jakie konkretnie 
środki z miasta w tym
roku może liczyć 
WKS Gryf ?

– Gryf otrzymał na cele 
promocyjne od miasta naj-
pierw 100 tysięcy złotych, 
a ostatnio 200 tysięcy. 
Oczywiście, jak co roku, 
klub otrzymuje dotację 
z miasta na szkolenie dzie-
ci i młodzieży. W tym roku 
miasto przekazało klubowi 
na ten cel 45 tysięcy. Trze-
ba zauważyć, że środki na 
szkolenie wejherowskiej 

krzyszTof hilDebranDT:

stawiam na współpracę
z Krzysztofem Hildebrandtem, prezydentem miasta Wejherowa rozmawia rafał korbut.

młodzieży w zakresie roz-
woju futbolowego zawsze 
są większe w porównaniu 
do innych stowarzyszeń. 
W późniejszym okresie roz-
ważane jest dalsze wsparcie 
dla klubu, który zabiega jesz-
cze o kwotę 200 tysięcy zło-
tych na ten rok. Pamiętajmy, 
że miasto tylko w części po-
krywa potrzeby finansowe 
WKS Gryf, gdyż pozostałe 
wydatki klub musi zapewnić 
sobie poprzez pozyskanie 
innych sponsorów. 

Ile pieniędzy Ratusz
 w ogóle przeznacza 
na rozwój sportu 
w Wejherowie?

– Są to kwoty rzędu kilku 
milionów złotych rocznie. 
Moim zdaniem nie można  
wszystkiego sprowadzać 
wyłącznie do wysokości 

z wymogami licencyjnymi 
została wymieniona część 
siedzisk. Dokonano również 
renowacji płyt głównej oraz 
bocznej stadionu.

Czy udało się dotrzeć do 
wystarczającej liczby spon-
sorów, aby nie martwić się 
o stan finansów klubu za 
kilka miesięcy?

– Przez cały czas czynimy 
starania, aby pozyskać jak 
największa liczbę sponsorów. 
Mamy nadzieję, że gra Gryfa 
w drugiej lidze spowoduje 
większe zainteresowanie lu-
dzi chcących wspomóc nas 
finansowo i nie tylko.

środków przekazywanych 
bezpośrednio do kas klu-
bów. Należy podkreślić, że 
miasto inwestuje w rozwój 
bazy sportowej na terenie 
Wejherowa. Miasto wybu-
dowało i utrzymuje ogólno-
dostępne place rekreacyj-
no-sportowe z boiskami 
w różnych dzielnicach, np. 
przy ulicy Kochanowskie-
go, zwane popularnie „Ja-
majką”, przy ulicy Konop-
nickiej, ulicy Karnowskiego 
czy na Osiedlu Sikorskiego. 
Przymierzamy się do roz-
budowy obiektu na Osie-
dlu Sucharskiego, także 
do innych zadań. Na osie-
dlach i w Parku Miejskim 
powstały siłownie fitness 
oraz ścieżki do nordic wal-
king. Powstają wciąż nowe 
ścieżki rowerowe. Wybu-
dowaliśmy i utrzymujemy 

krytą pływalnię oraz sezo-
nowe, sztuczne lodowisko. 
Na terenie każdej szkoły 
są boiska i sale sportowe 
utrzymywane przez miasto. 
W większości są to nowo-
czesne boiska o sztucznej 
nawierzchni. Docelowo 
wszystkie placówki oświa-
towe będą wyposażone 
w tego typu obiekty. Urząd 
Miejski inicjuje też i wspie-
ra różne akcje sportowe 
typu „Wejherowo biega” 
czy „Zumbę”. Jesteśmy waż-
nym sponsorem sportu dla 
mieszkańców, choć zdaję 
sobie sprawę, że urząd nie 
jest w stanie w pełni po-
kryć wszystkich potrzeb. 
Pozyskiwanie środków od 
sponsorów prywatnych to 
trudne, ale konieczne za-
danie dla zarządów klubów 
i stowarzyszeń sportowych.
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Po pierwszej części ubie-
głego sezonu zespół opu-
ściło pięciu graczy: Szymon 
Zając, Błażej Miszka, Ma-
ciej Bank, Michał Więcek 
oraz Jacek Wicon. 

W ich miejsce na Wzgó-
rzu Wolności pojawili się: 
Paweł Brzuzy, Michał Wi-
śniewski, Krzysztof Cysew-
ski, Paweł Czoska, Kamil 
Godula oraz włączony do 
pierwszej drużyny Krzysz-
tof Pestilenz. 

Jak często pojawiali się oni 
w składzie ekipy prowadzo-
nej przez Tomasza Kotwicę 
i z jakim skutkiem radzili 
sobie na trzecioligowych 
boiskach?

Paweł Brzuzy,
mecze: 13, w pierwszym 

składzie: 11 razy, pełne 90 
minut: 6 razy, rezerwowy: 
2 razy,, czas gry: 900 minut, 
gole: 3, bez kartek.

Michał Wiśniewski,
mecze: 14, w pierwszym 

składzie: 12 razy, pełne 90 
minut: 9 razy, rezerwowy: 2 
razy, czas gry: 1000 minut, 
bez goli, żółte kartki: 1.

Krzysztof Cysewski,
mecze: 4, w pierwszym 

składzie: 1 raz, pełne 90 mi-
nut: 1 raz, rezerwowy: 3 razy, 
czas gry: 147 minut, bez goli, 
bez kartek.

Paweł Czoska,
mecze: 13, w pierwszym 

składzie: 13 razy, pełne 90 
minut: 7 razy, czas gry: 1026 
minut, gole: 2, żółte kartki: 6, 
czerwone kartki: 1.

Kamil Godula,
mecze: 12, w pierwszym 

składzie: 3 razy, pełne 90 
minut: ani razy, rezerwowy: 
9 razy, czas gry: 440 minut, 
gole: 2, bez kartek. 

źródło: info. własne/90minut.pl

Statystyki piłkarzy 
ściągniętych 
w poprzednim sezonie
Trener Gryfa Wejherowo dokonał kilku przeta-
sowań w składzie w przerwie zimowej w ubiegłym 
sezonie. Na ile były to posunięcia trafione i czy 
tym razem, już w 2. lidze, będzie podobnie?

Łącznie na trybunach 
zasiada, co dwa tygodnie, 
kilkaset osób. Doping jest 
głośny, zwłaszcza po pra-
wej stronie krytej trybuny. 
Tam siedzą młodzi ludzie. 
Tych starszych dostrzeże-
my z lewej strony.

Te fotografie zrobiliśmy 
podczas spotkań Gryfa 
z Arką II Gdynia i Raselem 
Dygowo. Mecze odbyły się 
w końcówce rozgrywek 3. 
ligi w minionym sezonie.

Poszukaj siebie na zdję-
ciach!

kibice Gryfa najlepsi! 2. liga 
w sezonie 
2015/16
Olimpia Zambrów

GKS Tychy

Polonia Bytom

Puszcza Niepołomice

Znicz Pruszków

Stal Stalowa Wola

Raków Częstochowa

Błękitni Stargard Szczeciński

GRyF WeJHeROWO

Legionovia Legionowo

Kotwica Kołobrzeg

Okocimski KS Brzesko

Nadwiślan Góra

Radomiak Radom

Siarka Tarnobrzeg

Stal Mielec

Wisła Puławy

ROW 1964 Rybnik

Piłkarze Gryfa Wejherowo mogą liczyć na wsparcie kibiców. Na stadion żółto-czarnych co mecz przychodzi kilkudziesięciu 
stałych fanów, przybywa również nowych.
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