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PROGRAM          DERBOWY

Przed „Dumą Warmii” być może jedno           
z najważniejszych spotkań w tym sezonie i nie
myślimy tu tylko o tym, co na trybunach. W końcu
obie drużyny mają chrapkę na czołowe lokaty,            
a w tabeli dzieli je zaledwie punkt. Czy podopieczni
Szymona Grabowskiego zrewanżują się rywalom za
bolesną porażkę w rundzie jesiennej? Mamy taką
nadzieję! Doskonale pamiętamy poprzednie starcie
bezpośrednie Stomilu i Olimpii, które zakończyło się
wysoką wygraną elblążan. W głowach mają to
również nasi piłkarze, którzy chcą zmazać plamę            
z poprzedniej rundy. Pamiętamy też jednak
poprzednie domowe derby przy Piłsudskiego, gdy to
Stomil był górą, wygrywając czterema bramkami.
Zawodnicy walczą dziś o zwycięstwo i będą
potrzebowali Waszego dopingu. Czas na rewanż!
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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

Czy wiesz, że...

ANALIZA

jedynym aktualnym graczem
Stomilu Olsztyn, który strzelił
bramkę Olimpii Elbląg jest
Piotr Kurbiel? Napastnik
„Dumy Warmii” dokonał tego
w sezonie 2019/2020 w
barwach Błękitnych Stargard,
gdy jego zespół pokonał
elblążan 2:1. Liczymy na
powtórkę i poprawę
wspomnianej statystyki!

Piotr Kurbiel

Obie drużyny w 2023 roku w oficjalnym meczu nie
poczuły jeszcze smaku zwycięstwa. Stomil
dwukrotnie zremisował 1:1 – najpierw z Polonią
Warszawa, a tydzień później z Garbarnią Kraków.
Natomiast Olimpia podzieliła się punktami z KKS-em
Kalisz (0:0) i Pogonią Siedlce (1:1). 

Na przestrzeni 21. kolejek, a przede wszystkim
ostatnich miesięcy, Stomil jest drużyną wyraźnie
lepszą od Olimpii. W 10 ostatnich kolejkach
podopieczni Szymona Grabowskiego dopisali do
swojego konta 21 punktów, co, do spółki z Motorem
Lublin, jest najlepszym wynikiem w tym okresie.
Warto wspomnieć również, że „Duma Warmii”
ostatnią ligową porażkę zanotowała jeszcze                       
w październiku z Wisłą Puławy (1:2). 7 spotkań -                  
5 zwycięstw i 2 remisy – to bilans Stomilu Olsztyn od
wspomnianego spotkania. 

W „Dumie Warmii” Piotr Kurbiel a w szeregach
rywala Aron Stasiak oraz Yan Senkevich – to
najskuteczniejsi strzelcy obu drużyn. Wzmożoną
czujność defensorzy „Biało-niebieskich” będą musieli
również zachować przy okazji starć z Marcinem
Rajchem. 23-latek dysponuje nieziemskimi
umiejętnościami biegowymi i mógłby z powodzeniem
mierzyć się w biegach na dystansach sprinterskich,                  
o czym boleśnie przekonaliśmy się w sierpniu
minionego roku. 



WYWIAD MECZOWY

Za chwilę mecz z Olimpią Elbląg. Powiedz nam jak
się na to zapatrujesz i jak się przed tym meczem
czujecie?

– Na pewno widać po chłopakach, że chcą zmazać
plamę po spotkaniu w Elblągu. Ja też bardzo bym
chciał. Wiadomo, ostatnie wyniki nie są najlepsze, ale
nie ma też tragedii, bo cały czas dopisujemy punkty
do naszego dorobku. Tak jak mówisz, ten mecz            
z Olimpią będzie bardzo ważny dla kibiców, ale także
dla nas i układu tabeli. Także zrobimy wszystko, żeby
wygrać to spotkanie. Wiadomo, to jest piłka, ale
będziemy przygotowani na sto procent i powalczymy
o pełną pulę punktów. Będzie dobrze. 

Jesteś kapitanem, więc przed takim spotkaniem
Twoja rola jest szczególnie ważna? 

– Każdy zdaje sobie sprawę z powagi, rangi tego
spotkania. Nie możemy się też przemotywować, bo
może pójść to w drugą stronę. Każdy ma w głowie
wcześniejsze spotkanie i będzie chciał z siebie dać
jeszcze więcej niż dotychczas, żeby wygrać sobotnie
derby. 

Najprawdopodobniej przy P69A będą pełne trybuny.
To dla Was ważne? 

– Na pewno jest to ważne, jeżeli wszyscy kibice będą
nas dopingować i będą razem z nami. Ten
przysłowiowy 12 zawodnik na pewno doda nam
pewności i dzięki temu wygramy to spotkanie. Marzy
mi się, żeby cały stadion był zapełniony, razem
wygramy to spotkanie! 

Do derbowego spotkania             
z Olimpią Elbląg zostały już
tylko minuty. To dobry
moment na przekazanie
Wam kilku słów od
zawodników, a dokładniej
od naszego kapitana,            
 który w meczu z Garbarnią
pauzował za nadmiar
żółtych kartek. Teraz jest
jednak gotowy na wyzwanie
jakim są derby województwa
i na murawie będzie
prowadził swoich kolegów
do zwycięstwa. Rozmawiał Michał Kruszyński
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