
5. KGHM Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera 
portalu LCA.PL Gazety Legnickiej. 

 
Wyniki piątej już edycji naszego sportowego plebiscytu ogłosiliśmy na piątkowej Gali 

Sportu w Sunny Music Club. W klubie przy ul. Gwiezdnej gościliśmy ludzi świata sportu, 

biznesu, kultury i polityki. Podziwialiśmy występy artystów z Teatru Avatar i słynnego 

Ocellota.  

Najwięcej powodów do radości mieli Jakub Grzegorzewski i Bogusław Baniak, którzy otrzymali 

największe wsparcie kibiców. Najpopularniejszym sportowcem młodzieżowym został karateka 

KKS Tora Legnica Fabian Sulisz. 

Po raz trzeci przyznaliśmy specjalną statuetkę „Sportowa Osobowość Roku”. W tym roku 

powędrowała ona w ręce Andrzeja Dadełły, właściciela piłkarskiej spółki MKS Miedź Legnica.  

W piątkowy wieczór uhonorowaliśmy również najpopularniejszych sportowców w gminach 

powiatu legnickiego. W sumie w naszym plebiscycie oddaliście ponad 6 tysięcy głosów (sms -

ów). Dziękujemy w imieniu sportowców i trenerów!  

Honorowy patronat nad 5. KGHM Plebiscytem na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera 

portalu LCA.PL Gazety Legnickiej sprawowali: minister sportu Joanna Mucha, euro poseł Piotr 

Borys oraz marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec.  

 

Wyniki 5. KGHM Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Regionu 

Legnickiego roku 2012 portalu LCA.PL i Gazety Legnickiej:  

SPORTOWCY: 

1. Jakub Grzegorzewski (Miedź Legnica, piłka nożna). Kiedyś strzelał gole w barwach 

Korony Kielce, Odry Wodzisław i Cracovii Kraków. Dziś trudno jednak wyobrazić sobie 

piłkarską drużynę Miedzi bez niego. Jest jej najlepszym strzelcem. W minionym sezonie na 

boiskach 2.ligi strzelił 17 goli. Jesienią w 1.lidze również błyszczał strzelając aż 7 bramek w 

rundzie. To prawdziwy lider drużyny trenera Bogusława Baniaka! Kibice go kochają, bo 

dostarcza im chwil uniesienia. Bardzo naocznie przełożyło się to na sms -y! 

http://video.lca.pl/play,GriNkmIW6fc,Video_z_Legnicy.phtml


2. Krzysztof Gorczyca (OSŁ Strzelec Legnica, łucznictwo). Specjalista od łuków 

bloczkowych. W minionym roku zdobył srebrny medal na Halowych Mistrzostwach Polski 

Seniorów i złoty w mikście w parze z Katarzyną Szałańską. Doświadczony zawodnik Strzelca 

jest członkiem kadry narodowej. Za dwa tygodnie będzie reprezentował nasz kraj na HMP, 

które zostaną w Rzeszowie. 

3. Łukasz Jarowicz (MSPR Siódemka Miedź Legnica). Do zespołu trenera Marka 

Motyczyńskiego przybył z AZS Zielona Góra, mając na koncie wcześniejszą nieudaną przygodę 

z Zagłębiem Lubin. Miał być uzupełnieniem kadry, ale w Legnicy jego sportowa kariera 

nabrała niesamowitego tempa. Dziś jest filarem superligowej Siódemki Miedź i jednym z 

ulubieńców kibiców. Bo ci kochają walecznych sportowców, a popularny „Rastko” jest 

prawdziwym gladiatorem. 

4. Iga Butrym (KKS Tora Legnica, karate shotokan). Mistrzyni świata w karate. Złoty 

medal wywalczyła w turnieju drużynowym kumite podczas turnieju w serbskim Nowym Sadzie. 

Ale na tym jej sukcesy w minionym roku się nie skończyły. W Poznaniu stanęła na podium MP. 

Zajęła 2. miejsce w Kumite młodzieżowców. Podczas legnickiego Cuprum Cup nasza fightera 

była druga w Kumite seniorek. 

5. Jowita Malchar (Barakuda Legnica, pływanie). Zawodowo uczy wychowania 

fizycznego w legnickiej SP 18. Po godzinach jest czołową polską pływaczką w kategorii 

masters. Sześć medali na zimowych mistrzostwach Polski robi ogromne wrażenie. Ale jej 

sukcesy w 2012 roku wyszły poza granice naszego kraju. Na Mistrzostwach Świata mastersów, 

które odbyły się we Włoszech była 32. To naprawdę wysoka pozycja.  

TRENERZY: 

1. Bogusław Baniak (Miedź Legnica, piłka nożna). Mówią o nim „pół człowiek – pół 

anegdota”. Trener piłkarzy legnickiej Miedzi znany jest ze swoich błyskotliwych, dowcipnych 

wypowiedzi. Ponoć potrafi w opis nudnego, bezbramkowego meczu wpleść filozoficzne 

refleksje o przemijaniu ludzkiego życia. Ulubieniec kibiców i dziennikarzy, a także piłkarzy, 

którzy mieli przyjemność z nim pracować. W Legnicy pracuje od 1,5 roku. Ze świetnymi 

efektami. Najpierw wprowadził Miedź do 1.ligi. Później jego drużyna została rewelacją rundy 

jesiennej zaplecza ekstraklasy zajmując 5.miejsce w tabeli.  

2. Józef Baściuk (OSŁ Strzelec Legnica, łucznictwo). Jeden z najbardziej znanych 

legnickich szkoleniowców. Nic w tym dziwnego, bo już dwukrotnie prowadził naszą 

reprezentację na Igrzyskach Olimpijskich, w Atenach i w ubiegłym roku w Londynie. To on 

odkrył i wyszlifował talent Barbary Węgrzynowskiej, Artura Nagórnego, czy w końcu Jacka 

Procia. Teraz pracuje nad ich następcami. Michał Gomoliszek, Wojciech Lubera Paulina Maga 

– o nich wkrótce może być głośno. 

3. Dariusz Skwarek (Zanam-Legmet Legnica, futsal). Jedyny trener, który w 20-letniej 

historii Legnickiej Ligi Halowej czterokrotnie ją wygrał. Po raz ostatni w minionym roku w roli 

szkoleniowca piłkarzy Zanam-Legmet. Dodajmy, że w latach świetności legnickiego futsalu, z 

powodzeniem prowadził TPC Komputery na parkietach krajowej ekstraklasy. Kibicom znany 

również z pracy na boiskach trawiastych w Iskrze Kochlice.  

 

 



JUNIOR PLEBISCYT: 

1.Fabian Sulisz (KKS Tora Legnica, karate shotokan). Trener Jacek Rusek mówi o nim: 

„nadzieja legnickiego i polskiego karate”. Sulisz ma za sobą bardzo udany sezon. Na 

Mistrzostwach Świata Karate WUKF w Nowym Sadzie zdobył brązowy medal w kata, a na 

Pucharze Świata w Hradec Kralove brązowy krążek, również w kata. Do tego dorzucił 

1.miejsce w prestiżowym i mocno obsadzonym Cuprum Cup 2012 w Legnicy. Powtórzył sukces 

w roku 2011i 2012 zdobył 3 miejsce w kata indywidualnym juniorów. 

2. Mateusz Zembrzycki (MSPR Siódemka Miedź Legnica, piłka ręczna). Idziemy o 

zakład, że ten 16-letni zawodnik za kilka lat będzie miał pewne miejsce w składzie Siódemki 

Miedź i brylował na parkietach PGNiG Superligi. Na razie jest najlepszym bramkarzem w kraju 

w swoim roczniku. Przez trenerów został wybrany naj lepszym golkiperem ubiegłorocznych 

Mistrzostw Polski Młodzików. 

 

3. Łukasz Mazur MSPR Siódemka Miedź Legnica, piłka ręczna). Kolejny wielki talent 

legnickiego szczypiorniaka. Miniony rok był przełomowym w jego karierze. Nie mając jeszcze 

skończonych 18 lat zadebiutował w PGNiG Superlidze. Na swoim koncie ma już obronione 

rzuty takich tuzów jak Ivan Cupić, czy Michał Jurecki. W końcu docenili go trenerzy 

reprezentacji kraju powołując go za zgrupowanie.  

 

4. Karolina Romaniuk (KKS Tora Legnica, karate shotokan). Specjalistka od walk. 

Właśnie w drużynowym kumite wywalczyła złoty medal na Mistrzostwach Świata Karate WUKF 

w Nowym Sadzie. W kata indywidualnym może pochwalić się brązowym medalem poznańskich 

Mistrzostw Polski. Nieźle sobie radzi też w walkach kumite . Sugeruje to złoty medal w kata 

podczas Cuprum Cup - 2012. 

 

5. Bartłomiej Kuśnierz (Miedź Legnica, piłka nożna). Debiut Bartka w pierwszym 

zespole stawiam sobie za punkt honoru. Ten dzień jest coraz bliżej – mówi o 17-letnim 

talencie z Miedzi trener Bogusław Baniak. Kuśnierz faktycznie jest nieprzeciętnie uzdolnionym 

piłkarzem. Od kilku lat jest regularnie powoływany do juniorskich reprezentacji Polski.  

 

GMINY POWIATU LEGNICKIEGO: 

Gmina wiejska Chojnów: Sylwia Kupczyk (JKS Jaroszówka, jeździectwo)  

Krotoszyce: Jarosław Małysa (Błękitni Kościelec, piłka nożna) 

Kunice: Jonasz Dziopak (Erka Kunice, tenis ziemny) 

Legnickie Pole: Anna Huk (Talent Wrocław, łucznictwo)  

Miłkowice: Andrzej Zawisza (Iskra Kochlice, piłka nożna)  

Ruja: Stanisław Jaworski (Feniks Legnica, biegi długodystansowe) 

Chojnów: Bartosz Haniecki (Chojnowianka Chojnów, piłka nożna)  

Prochowice: Adam Wasilewski (Prochowiczanka Prochowice, piłka nożna)  

 


