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105 dni – tyle na powrót eWinner 2. Ligi musieli
czekać kibice i zawodnicy „Dumy Warmii”. Ligowe
granie w 2023 roku zaczynamy od mocnego akcentu
– starcia z Polonią Warszawa w tzw. meczu o sześć
punktów. Czy Stomilowi uda się pokonać „Czarne
Koszule” i zrównać się punktami z wiceliderem?
Przekonamy się już za chwilę. Dotychczas obie ekipy
zmierzyły się ze sobą 17-krotnie, a bilans tych
potyczek jest remisowy. Po 6 razy komplet punktów
lądował zarówno na koncie Stomilu, jak i Polonii, a 5-
krotnie byliśmy świadkami remisu. Podział punktów
zobaczyliśmy także przy okazji starcia
bezpośredniego w rundzie jesiennej. To wtedy na
Konwiktorskiej bramkę na 1:0 zdobył w 5. minucie
Jakub Tecław. Taki rezultat utrzymywał się na
tablicy wyników aż do doliczonego czasu gry, gdy
wyrównanie Polonii dał Michał Fidziukiewicz. 
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KADRA STOMILU

BRAMKARZE
39. Jakub Mądrzyk
12. Konrad Syldatk

OBROŃCY
25. Hubert Sadowski
14. Filip Szabaciuk
4. Igor Kośmicki
3. Lukas Kuban
26. Bartosz Waleńcik
78. Igor Jędrzejczyk

POMOCNICY:
44. Łukasz Borkowski
74. Mateusz Drabiszczak
66. Dawid Kalisz
50. Michał Karlikowski
7. Hubert Krawczun
15. Shun Shibata
8. Maciej Spychała
6. Sebastian Szypulski
11. Filip Wójcik
10. Karol Żwir (c)
20. Werick Caetano
29. Mateusz Maćkowiak
28. Marcin Stromecki
99. Kacper Kondracki
49. Mateusz Pajdak

NAPASTNICY
9. Piotr Kurbiel
77. Bartosz Florek

TRANSFERY

ANALIZA
Chociaż początek rundy zawsze jest wielką niewiadomą, to
spodziewamy się dzisiaj zaciętego meczu. Obie drużyny                   
w tabeli dzieli przecież tylko punkt – Stomil z 32 oczkami
plasuje się na 4. miejscu, a Polonia z jednym punktem więcej
na pozycji numer 3. 
Rekordowo długa przerwa między rundami w obu klubach
przebiegła pod znakiem meczów towarzyskich. Stomil              
w trakcie okresu przygotowawczego rozegrał 10 sparingów,
a goście o jedno spotkanie mniej. Bilans „Dumy Warmii”                
w grach kontrolnych to 5 wygranych, 3 remisy i 2 porażki,               
z kolei warszawiacy odnieśli 4 zwycięstwa, 2 remisy i 3
porażki. 

Warto odnotować, że okienko transferowe w obu klubach
przebiegło bez rewolucji kadrowych. Stomil na zasadzie
transferu opuścił Jakub Tecław, a na wypożyczenie udali się
Mateusz Sobotka, Mateusz Jońca i Marek Niewiadomski,
którzy jesienią pełnili rolę rezerwowych. W rundzie jesiennej
w Stomilu nie zobaczymy również Jakuba Grzesiaka                       
i Mateusza Jarzynki. Podobnie było w Polonii, gdzie do
zespołu dołączyli Jakub Wyszkowski, Paweł Tarnowski,
Maciej Radaszkiewicz, a także Grzegorz Aftyka, a klub
opuściło 5 graczy. 

Defensorzy Stomilu szczególną uwagę będą musieli zwrócić
na Michała Fidziukiewicza, który chwilową nieuwagę
wykorzystał przecież w doliczonym czasie gry poprzedniego
spotkania, a w całej rundzie jesiennej piłkę do siatki rywali
wpakował 9 razy. Po stronie „Dumy Warmii”, po odejściu
Jakuba Tecława, najlepszym strzelcem jest Piotr Kurbiel z 5
golami. Niewiele mniej, bo 4 trafienia ma swoim koncie
kapitan drużyny, Karol Żwir.

W zimowym okienku
transferowym klub wzmocnili:
Hubert Sadowski (Pogoń
Szczecin), Marcin Stromecki
(GKS Katowice), Kacper
Kondracki (Wisła II Płock) i Igor
Jędrzejczyk (juniorzy), a do
treningów z „jedynką” na stałe
dołączony został 17-letni
Mateusz Pajdak.
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WYWIAD MECZOWY

W niedzielę o godzinie 14:30 mecz Stomil – Polonia,
pamiętasz Twoją ostatnią wizytę przy P69A? 

- Tak, pamiętam. To był mecz z Górnikiem Łęczna w 2014
roku. Bramkę strzelił wtedy Paweł Głowacki. Stadion się
niestety od tego czasu nie zmienił, wszystko jest tak samo,
albo nawet gorzej. Jeśli będę w niedzielę w Olsztynie,             
a mam nadzieję, że się uda, to na pewno pojawię się na
stadionie, bo Stomil i Polonia to dwa kluby, w których
grałem i chciałbym zobaczyć, jak wygląda poziom 2. ligi. 

Za kogo będziesz trzymał kciuki? 

- Myślę, że remis byłby okej. Wiadomo, że Polonia ma
większe plany co do bliskiej przyszłości. Ze Stomilem
różnie bywa, po objęciu sterów przez Pana Brańskiego
myślałem, że wszystko pójdzie w innym kierunku. Teraz
mamy taki spadek na oczyszczenie. Wszyscy sobie
wyobrażają, że ta 2. liga to będzie tylko moment,
zobaczymy jak to się potoczy. Ostatnia runda Stomilu,
szczególnie końcówka roku, była bardzo udana. Polonia też
ma swoje plany, więc z remisu obie drużyny powinny być
zadowolone. 

Niekwestionowaną legendą „Dumy Warmii” jest Twój
ojciec – Marian Mierzejewski. Czasami zagaduje Cię o
Stomil? 

- Wiadomo, że często rozmawiamy o piłce na Warmii             
i Mazurach. Temat rzeka. Tata oczywiście chodzi na mecze
Stomilu, śledzi, lata temu swoje pograł i teraz analizujemy
sobie wyróżniających się graczy. Przynajmniej tak było
trochę wcześniej, bo teraz trzy lata nie było mnie w Polsce
i nie miałem przyjemności oglądać spotkań Stomilu. Gdy
klub grał jeszcze w 1. lidze, to czasami próbowałem coś
znaleźć w telewizji. Z oglądaniem meczów na żywo bywa
trudno. Wiadomo, że w Chinach jest 6/7 godzin później,
więc trudno to wszystko ogarnąć z dwójką dzieci,             
w dodatku będąc piłkarzem, więc muszę się wysypiać.
Częściej zerkam na wyniki, tabelę. 

Choć w rozmowach
olsztyńskich kibiców jego
nazwisko przewija się
bardzo często, to
największe sukcesy                    
w polskiej piłce święcił                 
w Polonii Warszawa. To
właśnie tam podniósł
trofeum Pucharu Polski,       
a także odebrał
premierowe powołanie do
reprezentacji narodowej.
Ze Stomilem łączą go lata
młodości, debiut w
seniorskim futbolu, a także
rodzina. Mowa oczywiście
o Adrianie Mierzejewskim,
z którym porozmawialiśmy
przed meczem z „Czarnymi
Koszulami”. 
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