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Jak niewinna gra w piłkę przerodziła się w przygodę na całe życie
TO JUŻ 45 LAT JANUSZ GÓRSKI JEST ZWIĄZANY Z MALBORSKIM FUTBOLEM

JUBILEUSZ. Jego z piłką trwa co najmniej 45 lat, a więc - używając małżeńskiej terminologii – to już platynowe gody. Prawdopodobnie nawet legendarny 
malborski trener, Stanisław Górski, a prywatnie – ojciec Janusza – nie przypuszczał, że zaszczepia w nim taką pasję, gdy przed laty zaprosił go do drużyny. 

Na początku chyba niewiele 
wskazywało, że ten piłkarski 
„wirus” aż tak bardzo się za-
domowi w życiu Janusza Gór-
skiego. Był uczniem, śpiewał 
w szkolnym chórze, w wakacje 
zarabiał pieniądze, myjąc szyby 
aut w stacji CPN.

Początek w Nogacie
- Nie ominęły mnie błędy 

wieku młodzieńczego, jak rów-
nież sporo pozytywnych zdarzeń 
związanych z tym okresem życia 
– przyznaje po latach. - Ale nie 
da się ukryć, że zamiłowanie do 
futbolu zaszczepił we mnie mój 
nieżyjący już ojciec, który przez 
wiele lat był trenerem malbor-
skich drużyn. Zresztą od dzie-
ciństwa byłem związany z piłką 
nożną. Wtedy tata był trenerem 
piłkarzy MMKS Nogat Malbork, 
a mój brat zawodnikiem tego 
klubu. Tak więc swoją przygodę 
sportową rozpoczynałem pod 
czujnym okiem swojego ojca, 
Stanisława Górskiego. 

W wieku 15 lat w 1973 r. zo-
stał zgłoszony do zespołu senio-
rów Nogatu.

- Pamiętam, że debiut na 
boisku miałem w spotkaniu z 
zespołem Włókniarza w Staro-
gardzie Gdańskim. W 1976 r. 
grałem w pierwszym składzie 
w meczu decydującym o awan-
sie do III ligi z ekipą Wietcisia 
Skarszewy. Rywalizacja na 
boisku zakończyła się naszym 
zwycięstwem 1:0, ale, niestety, 
z powodu reorganizacji nie uzy-
skaliśmy awansu – wspomina 

Pamiątkowa fotka z drużyną rocznika 1994 r.

skaliśmy awansu – wspomina 

To już historia, czyli po meczu z Wietcisią Skarszewy z 1976 r. Janusz Górski drugi od lewej.  

Janusz Górski. - Pamiętam, że 
na stadionie przy ul. Parkowej 
były tłumy kibiców. To były 
sympatyczne czasy dla piłki w 
Malborku, graliśmy nawet der-
by miasta w klasie okręgowej 
Nogat kontra POM Malbork.

Przypomina sobie, że tam-
tych latach realia piłki nożnej 
bardzo różniły się od dzisiej-
szych, sport nie był tak komer-
cyjny. Zawodnicy w tej lidze 
grali jedynie dla własnej satys-
fakcji i przyjemności. Tak było i 
z Górskim. Ale w końcu musiał 
zejść z boiska. 

- Karierę zawodnika zmuszo-
ny byłem zakończyć już w wieku 
23 lat. Przyczyna była bardzo 

prozaiczna. Założyłem rodzinę 
i, chcąc zapewnić jej utrzyma-
nie, musiałem dość szybko pod-
jąć pracę. Początkowo zacząłem 
pracować jako wychowawca w 
Domu Dziecka w Malborku, a 
następnie nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w Szkole Podsta-
wowej nr 1 - opowiada.

Selekcjoner 
prosto z boiska
Janusz Górski żartuje, że je-

dyną dyscypliną sportu, na któ-
rej znają się wszyscy mężczyźni, 
jest piłka nożna. A więc i każdy 
osobnik płci męskiej może być 
trenerem. 

- Tak też stało się i ze mną 

– przyznaje. - Po tej decyzji o 
odejściu z drużyny, nie zerwa-
łem całkowicie kontaktu z piłką 
nożną. Ojciec poprosił mnie o 
pomoc w szkoleniu zespołu ju-
niorów Nogatu Malbork, z któ-
rym to wywalczyliśmy awans do 
ligi Makroregionu. Samodzielną 
pracę w roli trenera rozpoczą-
łem w grupą naborową (tramp-
karze) w swoim macierzystym 
klubie w roku 1986.

W jego pracy trenerskiej, 
układało się tak, jak w życiu - 
bywały wzloty i upadki.

- Ale miałem w sobie dużo 
wytrwałości i wiary w końcowy 
sukces. I to zawsze starałem 
się zaszczepić u swoich zawod-

Jubilata z kadrą prowadzącą XX Turniej Drużyn Podwórkowych w 2001 r. Jubilata z kadrą prowadzącą XX Turniej Drużyn Podwórkowych w 2001 r. 

Jeszcze młody trener zdaje się mówić: ja 
wam jeszcze pokażę. I pokazał. 

Zdjęcia: Archiwum prywatne

reprezentacji Polski U 16, w 
której rozegrał cztery mecze. 

- Kolejnym moim wyzwa-
niem było objęcie w sezonie 
1991/92 seniorskiej drużyny 
rezerw naszego klubu, wystę-
pującej w klasie A. Po roku 
cieszyliśmy się z awansu do 
klasy okręgowej. W tym samym 
czasie dostałem nominację na 
asystenta  Mariana Maksymiu-
ka, trenera pierwszego zespołu 
seniorów, rywalizującego uda-
nie w rozrywkach III ligi. Jako 
beniaminek, zespół był o krok 
od awansu do II ligi, przery-
wając na finiszu rywalizację 
z Arką Gdynia – przywołuje 
dawne czasy. - Bardzo mile 
wspominam współpracę z tym 
trenerem, któremu pomagałem 
prowadzić zajęcia z zawodnika-
mi pierwszego zespołu i miałem 
okazję wiele się nauczyć z jego 
bardzo fachowego warsztatu 
trenerskiego. To właśnie w tym 
czasie Pomezania zyskała mnó-
stwo kibiców i sympatyków.

Ale choć był na fali, to jed-
nak znów zrobił krok do tyłu. 
W 1993 r., w związku z nie-
możliwością pogodzenia zajęć 
zespołu seniorów z pracą w 
szkole, wraca do trenowania ju-
niorów. W sezonie rozgrywko-
wym 1993/94 został trenerem 
juniorów Pomezanii Malbork, z 
którą to awansował do Makro-
regionu Pomorze, po wycofaniu 
się z rozgrywek Bytovii Bytów, 
by utrzymać tę klasę po zwycię-
skich meczach barażowych z ze-
społami Brdy Bydgoszcz i Gryfa 
Słupsk. W sezonie 1994/95 
zajęliśmy dziewiąte miejsce, a 
w następnym – 15, by spaść do 
klasy okręgowej. 

Chłopcy podrzucali go 
z radości
Do Makroregionu awan-

sowali kolejny raz w sezonie 
1998/99.

- To był najlepszy sezon, 
osiągnęliśmy bardzo duży suk-
ces, zajęliśmy drugie miejsce i 
zdobyliśmy tytuł wicemistrzów. 
Nikomu na pewno nawet przez 
myśl nie przeszło, że prowa-
dzona przeze mnie drużyna 
stoczy zacięta walkę z Zawiszą 
Bydgoszcz o tytuł mistrzowski, 
która to potem zajęła w finale 
Mistrzostw Polski Juniorów 

trzecie miejsce – uśmiecha się 
Górski pod wpływem wspo-
mnień. - Malkontenci twierdzili, 
że zajęliśmy tylko drugie miej-
sce, ja twierdzę, że aż drugie. I 
uważam, że wicemistrzostwo 
Makroregionu Pomorze było 
bardzo dużym osiągnięciem, a 
sukces przerósł zdecydowanie 
oczekiwania całego środowi-
ska piłkarskiego w Malborku 
i całym województwie. Byłem 
dumny z wyniku drużyny,prze-
cież za nami w tabeli uplasowa-
ły się takie piłkarskie „firmy” 
uznawane w kraju, jak: Lechia 
Gdańsk, Arka Gdynia, Polonia 
Gdańsk czy Polonia Elbląg. 
Po ostatnim wygranym meczu 
w Nowym Dworze Gdańskim 
chłopcy w geście podziękowania 
zaczęli podrzucać mnie do góry, 
co sprawiło mi wiele radości. To 
były bardzo fajne czasy, które ja 
i piłkarze miło wspominamy.

Dziesięć lat temu 
urodziła się szkółka
Jesienią 2008 r. był pomy-

słodawcą projektu założenia 
szkółki piłkarskiej dla chłopców 
z rocznika 2000/2001, a więc 
7-8 latków. Do tej pory nie było 
tak młodej grupy w malborskim 
klubie.

- Miałem cel: zarazić  dzieci 
pasją piłkarską i zadbać o ich 
ogólny rozwój fizyczny, zapew-
nić atrakcyjne spędzanie czasu 
wolnego. Wypromować wśród 
nich zdrowy styl życia, powoli 
odciągając ich od różnego ro-
dzaju zagrożeń, zwłaszcza tych 
patologicznych – wylicza. - Była 
to forma eksperymentu, ale po 
latach mogę stwierdzić, że uda-
nego.

Potwierdzają to liczby. Na 
pierwsze spotkanie przyszło po-
nad 40 dzieci.

- Treningi z tą grupą pro-
wadziliśmy z moim byłym 
podopiecznym z czasów junior-
skich, Michałem Krawczykiem. 
Jak można było zauważyć, 
zajęcia te sprawiały chłopcom 
wiele radości i satysfakcji. Mieli 
możliwość zrealizować swoje 
dziecięce marzenia.

Drużyna ze szkółki grała 
następnie w rozrywkach junior 

– C1, a w 2014 r. zajęła pierwsze 
miejsce w tych rozgrywkach

- W tymże roku postano-
wiłem definitywnie zakończyć 
przygodę trenerską w MOP 
Pomezanii. Natomiast od roku 
2012 r. nieprzerwanie jestem 
wiceprezesem MOP Pomezania 
Malbork – informuje Janusz 
Górski.

Letnie święto piłki
Miłość do piłki nie potrze-

buje wakacji. Przez 26 lat Gór-
ski związany był z organizacją 
malborskiego Turnieju Drużyn  
Podwórkowych.

- Co roku w lipcu obiekty 
sportowe Ośrodka Sportu i Re-
kreacji ożywały. W trosce o stwo-
rzenie dzieciom i młodzieży, 
która z obiektywnych przyczyn 
nie mogła wyjechać na kolonie, 
obozy czy wczasy, organizowa-
liśmy tę zastępczą formę, myślę 
atrakcyjnego i bezpiecznego, 
wypoczynku sportowo-rekre-
acyjnego – mówi.

Impreza organizowana była 
od 1981 r. Pierwsza edycja od-
była się na ówczesnym boisku 
asfaltowym przy ul. Mickiewi-
cza.

- Przez pierwszych osiem 
lat pomagałem głównemu 
pomysłodawcy tej imprezy, 
wspaniałemu pedagogowi śp. 
Edwardowi Gabryszakowi. Za 
kolejne turnieje odpowiadałem 
jako główny organizator. Swego 
czasu turniej ten był uznawany 
za największą pod względem 
masowości imprezę wakacyjną 
dla dzieci i młodzieży na Pomo-
rzu. Brały w nim udział nawet 
zespoły z pobliskich miejsco-
wości. Było to wakacyjne święto 
piłki nożnej.

Impreza ta była bardzo po-
trzebna, o czym świadczyły ol-
brzymie liczby uczestników w 
kolejnych latach. Rekordem był 
udział w XIV Turnieju Drużyn 
Podwórkowych 50 zespołów, 
czyli ponad 500  piłkarzy. W 
kilku turniejach strzelano po 
ponad 1000 bramek, rozgrywa-
no po ponad 200 meczów.

- Nasz turniej zyskał olbrzy-
mią popularność wśród dzieci, 
młodzieży, rodziców i działaczy. 

Podczas trwania imprezy, ani 
deszcz, błoto czy upały nie po-
trafiły ostudzić zapału młodych 
adeptów futbolu – przypomina 
sobie Janusz Górski. - W czasie 
rozgrywek duży nacisk kładli-
śmy na aspekty wychowawcze 
, chcąc zaszczepić w młodych 
ludziach zasady kultury, sza-
cunku dla siebie i przeciwnika. 
Takich rozmiarów akcja waka-
cyjna wymagała wsparcia ludzi 
dobrej woli, pomocy finansowej 
i rzeczowej,chociażby na nagro-
dy dla drużyn i uczestników na 
jej zakończenie. Przez te wszyst-
kie lata pomagały nam: Urząd 
Miasta,dziesiątki osób,wiele 
instytucji.

Nierozerwalnie z turniejem 
związany był m.in. ks. prałat 
Jan Żołnierkiewicz, fundator 
nagród Fair Play. 

- Nigdy oni nas nie zawiedli, 
za co po latach jeszcze raz bar-
dzo im dziękuję – kieruje swoje 
słowa do dawnych partnerów. 
- Przyjacielem imprezy był co 
roku, nieżyjący już, wspaniały 
człowiek, nieodżałowany Sewer 
Matys, który wykonał na turnie-
jach setki zdjęć. Najsympatycz-
niejsze, co dawało nam organi-
zatorom satysfakcję za włożony 
wysiłek i zaangażowanie były 
uśmiechy, radość i zadowole-
nie na twarzach dzieciaków w 
czasie trwania turnieju, jak i 
ich smutek w dniu zakończenia 
imprezy,że kolejna odbędzie 
się dopiero za rok. Z dużym 
smutkiem przyjmuję wiado-
mości o frekwencji na turnieju 
w ostatnich latach. Chciałbym 

powiedzieć, że nie jest to wina 
organizatorów, czyli OSiR w 
Malborku, gdyż dyrektor Piotr 
Sadowski i główny prowadzą-
cy turniej Paweł Tercjak robią 
wszystko, co w ich mocy, żeby 
w imprezie brało udział jak naj-
więcej drużyn. Uważam,że taka 
sytuacja jest spowodowana po-
stawą młodzieży, która stała się 
bardzo konsumpcyjna, wręcz 
leniwa, woląc inne, niewymaga-
jące wysiłku fizycznego, formy 
rozrywki i wypełnienia czasu 
wolnego .

Janusz 
to pozytywny bohater
Okazuje się, że wcale nie 

całe serce oddał piłce, bo kocha 

i bardzo szanuje też ludzi, nie 
tylko tych, z którymi współpra-
cuje na co dzień. 

- Przez te lata pracy i dzia-
łalności związanej ze sportem, 
i nie tylko, zawsze, gdy decydo-
wałem się coś robić, starałem 
się dać z siebie wszystko, aby 
nie zawieść kogoś, kto mnie ob-
darzał zaufaniem – przyznaje. 
- Mam w pamięci telewizyjną 
rozmowę,w której Paweł Ry-
barczyk i Tomasz Klonowski z 
Pomezanii przedstawiają mnie 
jako nowego wiceprezesa klubu. 
Powiedzieli wówczas: Janusz 
Górski jest sobą, której nie trze-
ba przedstawiać. Jest w mieście 
postrzegany tylko w sposób 
pozytywny, otwierają się przed 
nim wszystkie drzwi. Sądzi-
my, że będąc zarządzie, ociepli 
wizerunek naszego klubu. No 
skłamałbym, jeżeli powiedział-
bym,że nie było mi miło…

Jak sam mówi, ale i jak moż-
na samodzielnie się o tym prze-
konać, w kontaktach między-
ludzkich jest bezkonfliktowy, 
lojalny i sprawiedliwy. 

- Najbardziej u ludzi nie lu-
bię obłudy, zazdrości i braku 
lojalności. Bo, jak powszechnie 
wiadomo, dość często mamy 
do czynienia z sytuacjami, że 
ktoś nas klepie po ramieniu i 
mówi  że jesteśmy w porząd-
ku, a za plecami wiesza na nas 
psy. Niestety, też przerabiałem 
takie sytuacje, chociaż to były 
tylko wyjątki - zapewnia. - Nie 
chciałbym być nieskromny, ale 
chyba większość osób, które 
mnie znają  oceniają mnie pozy-
tywnie. W przeszłości otrzyma-
łem sporo nagród i wyróżnień 
od dyrektorów szkół w których 
pracowałem, jak również od 
burmistrzów miasta Malborka i 
starosty malborskiego. W 2012 
roku wiele radości przyniosła 
mi nominacja mojej osoby w 
plebiscycie Człowiek 20-lecia 
„Gazety Malborskiej”. Znala-
złem się wówczas w gronie bar-
dzo zacnych i zasłużonych osób. 
Bardzo dużą satysfakcję prze-
żywałem w listopadzie 2017 r., 
kiedy kapituła Nagrody Baszty 
Maślankowej przyznała mi ty-
tuł Osobowość roku 2017 NGO 

za zaangażowanie, osiągnięcia 
i sukcesy. Jest to najbardziej 
prestiżowa nagroda w powiecie 
malborskim, przyznawana od 
wielu lat dla członków organi-
zacji pozarządowych. Byłem na-
prawdę bardzo mile zaskoczony 
tym wyróżnieniem, bo jakże się 
nie cieszyć, kiedy ktoś z boku 
dostrzega to co robimy w związ-
ku z naszą życiową pasją.

Marzenia 
nie tylko piłkarskie
Pytany o marzenia, sporto-

wy jubilat w pierwszej kolej-
ności mówi o tych osobistych, 
które dotyczą zdrowia i szczę-
ścia jego bliskich, a więc dzieci 
i wnuczek. 

- Marzy mi się również zgoda 
między ludźmi. Żeby mieli w so-
bie dużo empatii i wzajemnego 
szacunku – tłumaczy. I adresuje 
również dobre słowa w kierun-
ku klubowych kolegów. - Aby 
zawodnicy, trenerzy i działacze 
czerpali dużo radości z tego, co 
robią. Sportowo wszystkim klu-
bom i sportowcom w Malborku 
życzę coraz wyższego poziomu 
sportowego, a dla mojego klubu 
Pomezanii, który jest i zawsze 
będzie w moim sercu, awansu 
na razie do IV ligi. I coraz więk-
szej liczby kibiców na meczach, 
bo zawodnicy powinni grać i 
wygrywać przed wszystkim dla 
nich. Zespół powinien mieć ich 
wsparcie , bo bez kibiców to 
wszystko trochę traci sens.

A wie co mówi, w końcu 
przez 45 lat był i zawodnikiem, 
i trenerem, i kibicem, i działa-
czem sportowym 

- Korzystając z okazji chciał-
bym serdecznie podziękować 
wszystkim piłkarzom, z któ-
rymi przez te wszystkie lata 
współpracowałem, działaczom 
i rodzicom oraz przyjaciołom 
malborskiego futbolu, bez któ-
rych tych sukcesów, większych i 
mniejszych, by nie było. Pomi-
mo, że trochę lat upłynęło mo-
jego życia związanego z piłką 
nożną, to nadal nie wyobrażam 
sobie bez niej życia – mówi z 
przekonaniem.

Spisała 
Anna Szade

ników – podkreśla. - Już po 
dwóch latach wspólnej pracy, w 
sezonie 1988/89 osiągnęliśmy 
pierwszy sukces, zdobywając 
tytuł mistrza województwa el-
bląskiego w swojej kategorii 
wiekowej. W tym samym roku 
objąłem grupę młodzików i w 
lutym 1990 r. wygraliśmy tur-
niej o Halowe Mistrzostwo Wo-
jewództwa Elbląskiego. W sezo-
nie 1990/91 zacząłem trenować  
juniorów Bractwa Piłkarskiego 
Pomezanii w klasie wojewódz-
kiej. Moi podopieczni wywal-
czyli tytuł wicemistrzowski.

Miał rękę do szkolenia. W 
1991 r. jego podopieczny, Ro-
bert Gross, został powołany do 


