Patronat honorowy
Szanowni Państwo
Sport to nie tylko emocje, wzruszenia, walka.
Sport rodzi także poczucie patriotyzmu i dumy.
Jestem przekonany, że nie tylko ja, lecz wielu
mieszkańców naszego regionu jest dumnych z
osiągnięć naszych piłkarzy ręcznych, wychowanków Ostrovii.
Jesteśmy dziś świadkami przyjacielskiej
rywalizacji jednej z czołowych drużyn niemieckich w piłce ręcznej - HSV Hamburg z
najwybitniejszymi wychowankami naszej
rodzimej Ostrovii. Mecz Gwiazd Piłki Ręcznej to
wspaniała okazja do uczczenia obchodzonego w
tym roku jubileuszu 100-lecia tego najstarszego
w Polsce klubu sportowego, a równocześnie
wyjątkowe wydarzenie dla miłośników tej
dyscypliny sportu.
Z satysfakcją i wielką radością mówimy, że
bracia Lijewscy, Bartek Jaszka, Bartek Tomczak,
pochodzą z Ostrowa. Tutaj zdobywali pierwsze
szlify i sukcesy sportowe, które zaprowadziły ich
do krajowej i międzynarodowej kariery. To
prawdziwi sportowcy, którzy czują się związani ze
swoim rodzimym miastem, ze swoją rodzimą
drużyną.
Jestem głęboko przekonany, że dzisiejsze
wyjątkowe, sportowe święto jeszcze bardziej
wypromuje piłkę ręczną, nie tylko w naszym
regionie ale również w kraju, zapewni jej
szczególną pozycję oraz uznanie w sercach
kibiców i przyjaciół sportu. Jestem dumny z
osiągnięć Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia. Jestem
dumny z ich sukcesów i nadzwyczajnej pracy
szkoleniowej, jaka się tam odbywa.
Wszystkim uczestnikom Meczu Gwiazd życzę
pięknej, sportowej rywalizacji. Kibicom, gościom i
przyjaciołom piłki ręcznej życzę niezapomnianych wrażeń, wielkich emocji i sportowych
wzruszeń.

Ze sportowym pozdrowieniem

Włodzimierz Jędrzejak
Starosta Ostrowski
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wielkie show sportowo – muzyczne

Mecz, jakiego dotąd nie było
Takiego meczu jeszcze nie było! Dzisiaj zespół Ostrovii zmierzy się z Realem Madryt piłki ręcznej –
drużyną HSV Handball Hamburg. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach jubileuszu 100-lecia Ostrovii.
HSV Hamburg to zdobywca Pucharu Europy
Zdobywców Pucharów sprzed dwóch lat oraz brązowy
medalista Klubowych Mistrzostw Europy z 2007 roku. To
także półfinalista ubiegłorocznej i tegorocznej edycji Ligi
Mistrzów w piłce ręcznej.
- W zespole z Hamburga występuje czterech
medalistów tegorocznych Mistrzostw Świata. W sumie zaś
podczas ostatniego czempionatu w Chorwacji w różnych
narodowych reprezentacjach grało aż ośmiu zawodników
posiadających na co dzień ważny kontrakt z drużyną z
Hamburga – mówi Janusz Stefańsk i, jeden z
organizatorów spotkania.
Drużyna Ostrovii, która obecnie występuje w
polskiej I lidze przystąpi do pojedynku z HSV Hamburg w
historycznym składzie. Oprócz obecnych graczy, w
szeregach ostrowskiego zespołu zobaczymy bowiem
najsłynniejszych wychowanków Ostrovii – braci
Krzysztofa i Marcina Lijewskich, Bartłomieja Jaszkę,
Bartłomieja Tomczaka i Roberta Kielibę. Trzej pierwsi
stanowią obecnie o sile reprezentacji Polski. Dwaj kolejni
to gracze czołowych drużyn polskiej ekstraklasy.
- W takim zestawieniu, pokazującym olbrzymi
potencjał ostrowskiego szczypiorniaka, Ostrovia nigdy
dotąd nie grała. Bez wątpienia będzie to wyjątkowe
wydarzenie w historii ostrowskiego sportu. W dziejach
sportu w Ostrowie nie było jeszcze bowiem przypadku, by
złożona niemal w yłącznie z ostrowian drużyna
przeciwstawiła się czołowemu zespołowi świata – mówi
Włodzimierz Jędrzejak, starosta powiatu ostrowskiego,
który objął honorowy patronat nad imprezą.

Pojedynek zostanie rozegrany w ramach jubileuszu
stulecia Ostrovii i będzie nawiązywał do korzeni
ostrowskiego klubu. Warto wszak przypomnieć, że
powstanie Klubu Sportowego Ostrovia w 1909 roku było
jedną z form walki ówczesnego społeczeństwa Ostrowa
Wielkopolskiego z nasilającą się germanizacją w zaborze
pruskim.Walki tej nie toczono jednak na polu bitwy. Była to
rywalizacja, która polegała na udowadnianiu swojej
wyższości w przygotowaniu fizycznym, w lepszej
organizacji oraz w przywiązaniu do narodowych symboli.
Pole tych zmagań – pomimo upływu lat – nadal nie straciło
na znaczeniu. To wciąż najlepsza formuła zmagań dwóch
narodów. Przed stu laty Ostrovia rozgrywała mecze piłki
nożnej między innymi z niemieckimi drużynami z
Wrocławia oraz miejscową Germanią. Teraz spotka się z
HSV Hamburg.
Mecz będzie także ważnym wydarzeniem dla
kaliskiej społeczności. To przecież w Szczypiornie, które
jest dzisiaj dzielnicą Kalisza, narodziła się polska piłka
ręczna. Tutaj też obchodzony był jubileusz 90-lecia
polskiego szczypiorniaka. Występ tak wielkich gwiazd
światowej piłki ręcznej jak: Chorwat Blażenko Lacković,
Niemiec Torsten Jansen, Francuz Guillaume Gille czy
Polacy: Marcin Lijewski, Krzysztof Lijewski oraz Bartłomiej
Jaszka będzie więc kontynuacją tej wspaniałej tradycji.
Warto dodać, że spotkanie będzie miało bogatą
oprawę. Zostanie między innymi uświetnione przez
występ wschodzącej gwiazdy muzyki pop – Pauli Ignasiak.

Rzadko spotykany głos
Paulla jest wokalistką o rzadko spotykanej, 5-oktawowej skali głosu. W wieku
16-stu lat ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w
Pleszewie, w klasie gitary klasycznej i fortepianu. Współpracowała z
największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej śpiewając w chórkach. Od
najmłodszych lat brała udział i wygrywała liczne konkursy i festiwale. Udział w
wielu popularnych programach telewizyjnych przyniósł jej sympatię i
uznanie widzów. W listopadzie 2008 roku Paulla wydała debiutancką płytę
"Nigdy Nie Mów Zawsze". Krążek promowała ballada pt. "Od dziś". W bardzo
krótkim czasie osiągnęła status "Złotej Płyty". W maju 2009 roku ukazał się
drugi singiel Paulli "I Prosto w Serce".
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Młody klub z sukcesami
prezentacja klubu

Handballsportverein Hamburg – to pełna nazwa
niemieckiego klubu piłki ręcznej z Hamburga. Jest to
stosunkowo młody klub, który założony został w 1999 roku jako
HSV Lübeck i przejął licencję na grę w Bundeslidze od VFL Bad
Schwartau, z którym tworzył do 2002 roku związek sportowy (SG
VFL Bad Schwartau). Ze względów komercyjnych klub podpisał
umowę z Hamburger SV, która pozwala na używanie loga klubu
piłkarskiego i skrótu .
Prezydentem klubu jest Andreas Rudolph, a trenerem
Martin Schwalb. HSV swoje mecze rozgrywa w Color Line Arena,
hali o pojemności prawie 14.000 osób.
Pomimo krótkiej historii, HSV Hamburg może
pochwalić się wieloma sukcesami. W 2006 roku wywalczył Puchar
Niemiec, a w latach 2004 i 2006 Superpuchar Niemiec. W 2007
roku sięgnął po Puchar Europy Zdobywców Pucharów. W tym
samym roku wywalczył wicemistrzostwo Niemiec, a w Klubowych
Mistrzostwach Europy zajął trzecie miejsce. W 2008 roku HSV
Handball Hamburg był półfinalistą Ligi Mistrzów, a także sięgnął
po brązowy medal mistrzostw Niemiec. W tym roku niemiecka
drużyna ponownie awansowała do półfinału Ligi Mistrzów.

Hala
sukcesy:
Puchar Niemiec: 2006
Superpuchar Niemiec: 2004, 2006
Puchar Europy Zdobywców Pucharów: 2007
Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych:
półfinał - 2008, 2009
Wicemistrzostwo Niemiec: 2004, 2007, 2009
Klubowe mistrzostwa Europy 2007: 3. miejsce
Brązowy medal mistrzostw Niemiec: 2008

władze klubu:
Andreas Rudolph (Prezydent)
Dierk Schmäschke (Wiceprezydent)
dane kontaktowe klubu:
HSV Handball Betriebsgesellschaft mbH
Hellgrundweg 50, 22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 30 98 76 - 0
Mail: info@hsvhandball.com
www.hsvhandball.com
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Color Line Arena – hala widowiskowo - sportowa w
której swoje mecze rozgrywa zespół HSV Handball Hamburg..
Została otwarta 8 listopada 2002 roku i jest w stanie pomieścić
maksymalnie16 000 widzów. Jej wybudowanie kosztowało 83
mln euro.
Wykorzystywana jest do rozgrywania meczów piłki
ręcznej oraz hokeja. Na jej deskach podczas tras koncertowych
występowały między innymi gwiazdy muzyki pop – Nena, Shania
Twain, Kylie Minogue, Shakira, Mariah Carey, Christina Aguilera,
Britney Spears , Celine Dion oraz Cher, a także zespoły rockowe
takie jak: R.E.M., Depeche Mode czy Radiohead.

Najwybitniejsi piłkarze
GUILLAUME GILLE - urodzony 30 marca 1976 roku w
Valence francuski piłkarz ręczny, wielokrotny
reprezentant kraju. Występuje na pozycji środkowego
rozgrywającego. W kadrze narodowej zadebiutował w
1996 roku. Jego bratem jest także piłkarz ręczny, reprezentant
kraju - Bertrand Gille. Podczas Igrzysk Olimpijskich 2008 roku w
Pekinie zdobył złoty medal olimpijski. W 2009 roku w Chorwacji
wywalczył mistrzostwo świata. W finale ekipa Francji pokonała
Chorwację 24:19. W swojej kolekcji ma także brązowy medal
mistrzostw Europy. W 2008 roku został odznaczony Legią
Honorową.
IGOR VORI - mierzący 202 cm wzrostu zawodnik jest
wychowankiem RK Zagrzeb. W seniorskim zespole
debiutował w sezonie 1997/1998. Od 2001 roku przez
dwa lat występował w lidze włoskiej, od 2003 roku
ponownie był graczem klubu z Zagrzebia. W 2005 roku podpisał
kontrakt z Barceloną, jednak w 2007 roku po raz trzeci został
piłkarzem R.K. Zagrzeb. Wielokrotnie zdobywał z tym klubem

tytuły mistrza Chorwacji, z Barceloną zwyciężał w Hiszpanii.
W reprezentacji Chorwacji rozegrał około 100 spotkań. Oprócz
złota igrzysk olimpijskich wywalczył także złoty (2003) i srebrny
(2005) medal mistrzostw świata oraz srebro mistrzostw Europy
(2008). W 2009 roku wywalczył srebrny medal Mistrzostw
Świata, rozgrywanych w Chorwacji. Na zakończenie został
wybrany jako MVP turnieju, a także do Siódemki Gwiazd jako
najlepszy obrotowy.
TORSTEN JANSEN – urodzony 23 grudnia 1976 roku
w Adenau niemiecki piłkarz ręczny, reprezentant
kraju. Gra na pozycji lewoskrzydłowego. W 2007 roku
zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata.Trzy lata
wcześniej wspólnie z reprezentacją Niemiec świętował
mistrzostwo olimpijskie. W swoim dorobku ma również złoty
(2004) i srebrny (2002) medal Mistrzostw Europy.
W zespole HSV Hamburg występuje od 2003 roku. W
tym czasie zdobył między innymi Puchar Zdobywców
Pucharów oraz Puchar Niemiec.
BERTRAND GILLE - urodzony 24 marca 1978 roku w
Valence francuski piłkarz ręczny, wielokrotny
reprezentant kraju. Występuje na pozycji kołowego.
W kadrze narodowej zadebiutował w 1997 roku. Jego
bratem jest także piłkarz ręczny, reprezentant kraju - Guillaume
Gille. W 2002 roku został wybrany najlepszym piłkarze ręcznym
na świecie. Podczas Igrzysk Olimpijskich 2008 w Pekinie zdobył
złoty medal olimpijski (indywidualnie został wybrany
najlepszym obrotowym imprezy). W swoim dorobku ma także
mistrzostwo świata (2001) i mistrzostwo Europy (2006).
W 2008 roku został odznaczony Legią Honorową.

Kuźnia talentów
prezentacja klubu

władze klubu:
Mieczysław Mazurek (prezes)
Jan Zawidzki
Beata Klimek
Mieczysław Świątek
Marek Kmiecik (członkowie zarządu)
dane kontaktowe klubu:
Klub Piłki Ręcznej Ostrovia
ul. Kantaka 6
63-400 Ostrów Wielkopolski
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Ostrovia powstała na początku XX wieku w odpowiedzi na na
nasilający się kurs polityki germanizowania społeczeństwa
polskiego w zaborze pruskim za rządów kanclerza Bulowa (19001909). Patriotycznym wyrazem klubu były jego "biało- czerwone"
barwy. W rezultacie dzisiaj Ostrovia jest najstarszym klubem
sportowym regionu i jednym z najstarszych w Polsce.
Przez lata działalności klub prowadził wiele sekcji sportowych,
które osiągały znaczące sukcesy. Od 1965 roku w Ostrovii
funkcjonuje także piłka ręczna. Rok 1996 był ostatnim rokiem
działalności organizacyjno - sportowej Klubu Sportowego
"OSTROVIA". Klub zawiesił swoją działalność z powodu braku
środków finansowych i własnych obiektów sportowych. Na bazie
Klubu Sportowego "OSTROVIA" powstały trzy samodzielne kluby
sportowe: Towarzystwo Piłkarskie "OSTROVIA", Towarzystwo
Sportowe "OSTROVIA" i Klub Piłki Ręcznej "OSTROVIA". Ten ostatni
kontynuuje ostrowskie tradycje szczypiorniaka.
Ostrowska piłka ręczna ma szczególne osiągnięcia w
wyszkoleniu i wychowaniu wielu wybitnych zawodników.
Wystarczy przypomnieć, że z Ostrowa wywodzi się kilku
reprezentantów Polski oraz graczy klubów ekstraklasy. Ostrovia
wywalczyła też tytuły mistrza Polski juniorów w 2002 i w 2004 roku.
Ostatnio ostrowska drużyna przebija się też powoli do elity
ligowego szczypiorniaka w Polsce.W 2008 roku po wielu latach gry
w II lidze Ostrovia awansowała do I ligi. W tym roku zdołała zaś
obronić pierwszoligową pozycję.

Najwybitniejsi zawodnicy rodem z Ostrowa:
KAZIMIERZ FRĄSZCZAK - później WKS „Śląsk" Wrocław. 11 razy
zdobył mistrzostwo Polski. Został uznany jako najlepszy zawodnik
w historii polskiej piłki ręcznej. Reprezentował 70 razy Polskę w
trener:
meczach międzypaństwowych jako kapitan.
ZDZISŁAW ANTCZAK - później WKS„ Śląsk" Wrocław - 6 razy Mistrz
Polski. Brązowy medal Olimpijski w Montrealu – 1974.
STANISŁAW ZIELIŃSKI - później WKS„Grunwald" Poznań. 8 lat gry
w I lidze - 1 raz Mistrz Polski , Reprezentant Polski.
ANDRZEJ MŁOCZYŃSKI - później WKS „Śląsk" Wrocław - 2 razy
Mistrz Polski. Przez wiele lat reprezentant Polski, 42 mecze w
reprezentacji.
ANDRZEJ GLINKOWSKI - później WKS „Grunwald" Poznań - 8 lat
gry w I lidze, przez wiele lat reprezentant Polski.
MARCIN LIJEWSKI - wielokrotny reprezentant Polski, grający na
pozycji prawego rozgrywającego. Medalista MŚ 2007 oraz MŚ
2009. Obecnie występuje w Bundeslidze, w drużynie HSV
Hamburg. Kilkukrotny medalista Mistrzostw Polski.
KRZYSZTOF LIJEWSKI - w 2007 roku wraz z reprezentacją zdobył
srebrny medal Mistrzostw Świata, przegrywając finale z Niemcami
29:24. Brązowy medalista Mistrzostw Świata z 2009 roku, które
rozegrane były w Chorwacji. Młodzieżowy mistrz Europy.
Wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Obecnie występuje w
Bundeslidze w zespole HSV Hamburg.
BARTŁOMIEJ JASZKA – w latach 2003-2007 był graczem Zagłębia
Lubin, z którym w 2007roku wywalczył tytuł mistrza Polski. Do
Bundesligi wyjechał pod koniec tego samego roku. Obecnie
występuje w drużynie z Berlina. W reprezentacji rozegrał ponad 70
spotkań, znalazł się w składzie na Mistrzostwa Europy w 2008 roku.
Na Mistrzostwach Świata w 2009 roku w Chorwacji wraz z
reprezentacją Polski zdobył brązowy medal.

gwiazdy ostrowskiego
szczypiorniaka

Bartłomiej Jaszka
Medal mimo kontuzji
Bartłomiej Jaszka urodził się 16 czerwca 1983 roku w
Ostrowie Wielkopolskim. Trzeci ze słynnych wychowanków
Ostrovii, grających z powodzeniem w Bundeslidze i
reprezentacji Polski. W piłkę ręczną zaczął grać pod okiem
trenera Eugeniusza Lijewskiego w szkole podstawowej w
Ostrowie. Nie imponował warunkami fizycznymi, ale jego
atutami były szybkość i zwinność. – Pamiętam, kiedy Bartek
jeszcze jako dziecko pytał mnie, czy urośnie i czy będzie grał
kiedyś w reprezentacji Polski – wspomina często jego pierwszy
trener.
Marzenia Bartka spełniły się. Urósł, nabrał męskiej postury i
piął się po szczeblach kariery, zarówno tej w lidze polskiej jak i
Bundeslidze i wreszcie reprezentacji. Najpierw jako junior
zdobył tytuł Mistrza Polski w tej kategorii wiekowej z Ostrovią w
2002 roku, grając już wówczas z powodzeniem w pierwszym
zespole seniorów. Nic więc dziwnego, że został szybko
wypatrzony przez bogatsze kluby. W 2003 roku zmienił barwy
klubowe, przechodząc do Zagłębia Lubin, z którym zdobył
wszystkie trzy medale Mistrzostw Polski. Najpierw w 2005 roku
– srebrny, później w 2006 – brązowy, a następnie w 2007 – złoty,
będąc jednym z bohaterów niesamowitego finału. To właśnie
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nie kto inny, tylko Bartłomiej Jaszka w piątym spotkaniu playoff finału, rzutem w ostatniej sekundzie niemalże z połowy
boiska, doprowadził do drugiej dogr ywki. Sprawa
mistrzowskiego tytułu rozstrzygnęła się wówczas dopiero w
rzutach karnych. Ten decydujący skutecznie egzekwował
Bartłomiej Tomczak. Można więc śmiało powiedzieć, że zespół z
Lubina w dużej mierze tytuł Mistrza Polski zawdzięczał…
wychowankom Ostrovii Ostrów.
Po niezwykle udanym sezonie na parkietach polskiej
ekstraklasy, w grudniu 2007 roku Bartłomiej Jaszka otrzymał
propozycję gry w Bundeslidze. Tym samym spełniło się jego
wielkie marzenie – trafił do najsilniejszej ligi świata, gdzie
reprezentuje barwy Fuchse Berlin. Od kilku sezonów jest także
w szerokiej kadrze narodowej. Popularny „Jacha” nie pojechał co prawda - na Mistrzostwa Świata w 2007 roku, ale jeszcze w
tym samym sezonie wraz z reprezentacją zdobył Superpuchar
Europy. W 2008 roku zagrał na Igrzyskach Olimpijskich w
Pekinie, a w tym sezonie zdobył swój pierwszy medal
Mistrzostw Świata. Choć grał przeciętny turniej, był jednym z
bohaterów meczu o brązowy medal, który okupił kontuzją ręki.
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ostrowskiego
gwiazdy szczypiorniaka

Marcin Lijewski
Rzuca na kolana rywali i... fanki
Marcin Lijewski urodził się 21 września 1977 roku w
Krotoszynie. Zanim zaczął uprawiać piłkę ręczną, namiętnie
grał w koszykówkę. Do szczypiorniaka trafił po „męskiej
rozmowie” z ojcem Eugeniuszem, który starszego z synów
musiał długo przekonywać do dyscypliny sportu, którą sam
uprawiał.
Marcin stosunkowo krótko grał w Ostrovii, której jest
wychowankiem. Szybko trafił do ekstraklasy. Najpierw do
Wybrzeża Gdańsk, z którym dwukrotnie zdobył Mistrzostwo
Polski, a później do Orlenu Płock, gdzie do sukcesów dołożył
trzeci tytuł mistrzowski. Z Płocka przeniósł się do Bundesligi.
Przez wiele lat reprezentował barwy zespołu SG Flensburg
Handewitt. Z drużyną tą wywalczył w 2004 roku mistrzostwo
Niemiec, dwukrotnie Puchar Niemiec (2003 i 2005), a także
dwukrotnie grał w finale Ligi Mistrzów. Niedawno zmienił
barwy klubowe, przenosząc się z Flensburga do oddalonego
nieco ponad 100 kilometrów Hamburga, gdzie grał już
wcześniej jego młodszy brat, Krzysztof.
Reprezentacyjną karierę Marcin Lijewski rozpoczął już
jako dziewiętnastoletni zawodnik w 1996 roku. Wówczas to w
Kielcach w meczu przeciwko Austrii rzucił 6 bramek. Na wielkie
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sukcesy musiał poczekać jednak ponad 10 lat.W 2007 roku wraz
z reprezentacją zdobył tytuł wicemistrza świata, a także sięgnął
po Superpuchar Europy. W 2008 roku zagrał na Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie, które Polska zakończyła na piątej
pozycji. Przed kilkoma miesiącami sięgnął po drugi w swojej
karierze medal Mistrzostw Świata – tym razem brązowy –
wywalczony na mundialu w Chorwacji. Na zakończenie
turnieju został wybrany do Siódemki Gwiazd jako najlepszy
prawy rozgrywający. Podczas turnieju strzelił 34 gole i zaliczył
25 asyst.
Według polskich fanek najprzystojniejszy zawodnik w
kadrze. Dziewczyny nie mają jednak żadnych szans. Po każdym
meczu "Lijek" udziela wywiadów z kilkuletnią Natalką na
rękach. Córka motywuje ojca jak może.
- Powtarza mi: "Tatuś, rzucaj tylko do swojej bramki" - opowiada
Marcin.
Rozgrywający niemieckiego HSV to jedna z największych
gwiazd polskiej reprezentacji. Świetny technik. Jego
charakterystyczna akcja to: zejście do środka i potężny rzut z
drugiej linii po wyjściu w powietrze, z biodra albo od ziemi.

gwiazdy ostrowskiego
szczypiorniaka

Krzysztof Lijewski
Tata przypilnował
Krzysztof Lijewski urodził się 7 lipca 1983 roku w Ostrowie
Wielkopolskim. Przygodę z piłką ręczną rozpoczynał w szkole
podstawowej, pod okiem swojego ojca, Eugeniusza
Lijewskiego. W tej samej klasie uczył się Bartłomiej Jaszka.
Później razem sięgnęli po tytuł Mistrza Polski Juniorów wraz z
Ostrovią, a w 2009 roku byli członkami „brązowej” drużyny
Bogdana Wenty, która w Mistrzostwach Świata w Chorwacji
stanęła na podium.
- Musiałem grać w piłkę ręczną. Nie miałem innego wyjścia!!!
Tata zagonił mnie do tej dyscypliny, bo sam kiedyś w nią grał... w
Śląsku Wrocław. Był też nauczycielem wf o profilu piłka ręczna.
Przepisał mnie z innej szkoły właśnie po to, żebym pod jego okiem
stawiał pierwsze kroki w tej właśnie dyscyplinie – wspominał w
jednym z wywiadów swoje początki Krzysztof Lijewski.
Krzysztof Lijewski już w wieku 17 lat zadebiutował w
pierwszym zespole Ostrovii, występującym wówczas w drugiej
lidze. W 2002 roku zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów, a
największym sukcesem w jego juniorskiej karierze był złoty
medal Mistrzostw Europy Juniorów wywalczony z reprezentacją Polski.
W 2003 roku młodszy z braci Lijewskich opuścił rodzinne

10

miasto i przeniósł się do Śląska Wrocław. W wieku 20 lat
zadebiutował w ekstraklasie, gdzie dwukrotnie zdobywał
brązowe medale Mistrzostw Polski. Od początku jego kariery
wiadomo było, że docelowo utalentowany zawodnik musi
trafić do Bundesligi, gdzie z powodzeniem grał już jego starszy
brat - Marcin. To właśnie podczas jednej z wizyt na meczu w
Niemczech, młodszy Krzysztof wypowiedział do ojca
znamienne słowa: Tato, ja też chcę tutaj grać. Marzenia spełniły
się stosunkowo szybko, bo już w 2005 roku Krzysztof Lijewski
podpisał kontrakt z HSV Hamburg, w którym gra po dzień
dzisiejszy. Z ekipą z Hamburga Krzysztof sięgnął po Puchar
Niemiec w 2006 roku, Puchar EHF w 2007 (Europejski Puchar
Zdobywców Pucharów), a także brązowy medal Mistrzostw
Niemiec.
Wychowanek Ostrovii od kilku lat jest także jednym z
podstawowych zawodników reprezentacji Polski, z którą w
2007 roku w Niemczech sięgnął po tytuł Wicemistrzów Świata i
Superpuchar Europy, na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie zajął
piąte miejsce, a podczas mundialu w Chorwacji wywalczył
brązowy medal. 5 lutego 2007 roku został odznaczony przez
prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi.
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Marcin

Blażenko

Lijewski

Lacković

Paweł

Bertrand

Piosik
Krzysztof
Lijewski

Gille
Torsten

Jansen

Bartłomiej

Johannes

Pawlak

Bitter

Bartłomiej

Guillaume

Jaszka

Gille
Igor

Robert

Vori

Kieliba
Bartłomiej

Stefan

Schröder

trener: Martin Schwalb

Pozostali zawodnicy:
Per Sandström, Matthias Flohr, Maximilian Ginders,
Marcel Schliedermann, Oleg Velyky, Hans Lindberg,
Niklas Grundsten

trener: Eugeniusz Lijewski, Paweł Rusek

Tomczak

Pozostali zawodnicy:
Jakub Tomczak, Kamil Wojciechowski, Przemysław Zawidzki, Paweł Adamczak, Piotr Adamczak, Michał Bartnik,
Dawid Ciachera, Łukasz Gąsiorek,Piotr Kierzek, Damian Krzywda, Michał Marciniak, Bartosz Mazurek, Maciej
Nowakowski, Błażej Potocki, Marcin Sobczak, Marek Szpera, Marcin Sztukowski, Dominik Świątek, Łukasz Tetrzona

Sędziowie:

Hala Sportowo-Widowiskowa "Winiary Arena"w Kaliszu
- najnowocześniejsza hala sportowo-widowiskowa w Wielkopolsce
Centralnym punktem hali jest boisko do gier o
wymiarach 57,2m x 33, 7m. W najniższym miejscu nad
boiskiem wysokość hali wynosi 16 metrów, co w pełni
odpowiada przepisom dotyczącym rozgrywek w piłce
siatkowej, które określają, że wysokość ta powinna
wynosić min. 12,5 m. Mogą tu być prowadzone nie tylko
mecze piłki siatkowej, ale też koszykowej, ręcznej, halowej
piłki nożnej, a w sezonie zimowym także treningi zespołów
ligowych piłki nożnej.

Marek Góralczyk – Mirosław Baum
Podłoga sportowa na boisku posiada atest FIBA
(Międzynarodowa Federacja Koszykówki), który
umożliwia prowadzenie rozgrywek wszystkich
rodzajów sportów halowych. Obiekt spełnia wymagania
wszystkich Federacji działających w Polsce, począwszy
od wymiarów boiska, poprzez szatnie i sanitariaty dla
zawodników, pomieszczenia dla sędziów i trenerów, na
wyposażeniu kończąc. Rozmieszczone z czterech stron
boiska trybuny pomieszczą 3164 osoby. Śledzenie
wyników rozgrywek umożliwi tablica główna i cztery
tablice pomocnicze zlokalizowane w narożnikach hali.

Baum z Góralczykiem sędziowali kilka
spotkań podczas igrzysk w Pekinie, w tym
półfinał kobiet Rosja - Węgry. Cztery lata
wcześniej w Atenach byli arbitrami
olimpijskiego finału pań, w którym
reprezentacja Danii po raz trzeci z rzędu
zdobyła złoty medal, wygrywając po
dramatycznym meczu (dwie dogrywki i
rzuty karne) z Koreą Południową.

Ostrovia

Wspaniałe kariery ostrowskich piłkarzy

Drużyna Ostrovii przystąpi do meczu z HSV Handball Hamburg w składzie jakim nigdy jeszcze nie
występowała. W ostrowskim zespole zagrają niemal wszyscy utytułowani wychowankowie. Trzech
najwybitniejszych przedstawiliśmy na stronach 9, 10 i 11. Poniżej pozostali piłkarze Ostrovii, którzy wybili
się ponad przeciętność.
Robert Kieliba
Urodzony 2 lutego 1984 roku. Wychowanek Ostrovii Ostrów. Z macierzystego klubu przeszedł do Wrocławia,
gdzie reprezentował barwy Śląska Wrocław, będąc pierwszoplanową postacią drużyny i zarazem jej najskuteczniejszym
strzelcem. Po degradacji wrocławskiego zespołu z ekstraklasy, Kieliba przeniósł się do ligi czeskiej, zasilając szeregi
najlepszej tamtejszej drużyny, mistrza Czech, Banika Karvina. Ze wspomnianą drużyną grał w Lidze Mistrzów. Wychowanek
Ostrovii w tych elitarnych rozgrywkach rzucił pięć bramek trzy w meczu z Zarją Kaspija Astrakhan i po jednej z francuskim
US Ivry Handball i słynną FC Barceloną. Obecnie Robert Kieliba występuje w polskiej ekstraklasie w zespole Zagłębia Lubin,
w którym gra wspólnie z innym wychowankiem Ostrovii, Bartłomiejem Tomczakiem. Kieliba z Zagłębiem w sezonie
2007/2008 zdobył wicemistrzostwo Polski.

Bartłomiej Pawlak
Podpora ekstraklasowej Stali Mielec, która balansuje pomiędzy najwyższą klasą rozgrywkową a pierwszą ligą.
Przygodę ze szczypiorniakiem zaczynał w Ostrovii, później przeniósł się do SMS-u Gdańsk, a następnie do Vive Kielce.
Obecnie reprezentuje barwy Stali Mielec. Największym sukcesem była gra w finale Mistrzostw Polski w 2006 roku, a także
powołanie do kadry. Potrafi nie tylko skutecznie bronić, ale także celnie rzuca… przez całe boisko do bramki rywala. Kieruje
się w życiu mottem – co cię nie uśmierci, to cię wzmocni. Młodym kolegom radzi, by mocno wierzyli, że są w stanie osiągnąć
sukces.

Bartłomiej Tomczak
Urodzony 7 września 1985 roku, wychowanek Ostrovii Ostrów.W 2000 roku był wicemistrzem Polski młodzików,
dwa lata później sięgnął po brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, a w 2004 roku został mistrzem Polski
juniorów.Wszystkie te sukcesy święcił jeszcze z Ostrovią, w której skończył wiek juniora.
– Półfinał i finał mistrzostw Polski akurat odbywał się w Lubinie. W turnieju półfinałowym zostałem wybrany najlepszym
zawodnikiem, a dodatkowo w finale z chłopakami zdobyliśmy złoty medal. Otrzymałem ciekawą ofertę z Lubina i podpisałem
pierwszy zawodowy kontrakt – wspomina.
Dwukrotnie – już z Zagłębiem Lubin – zdobywał wicemistrzostwo Polski seniorów w sezonach 2004/2005 i
2007/2008. Ma także na koncie brązowy medal Mistrzostw Polski w sezonie 2005/2006, a przede wszystkim tytuł Mistrza
Polski z Zagłębiem w sezonie 2006/2007.W tym samym okresie osiągnął z drużyną półfinał Challenge Cup.
Bartłomiej Tomczak przygodę z piłką ręczną zaczynał w Szkole Podstawowej nr 11 pod okiem trenera Pawła Ruska.
Wychowanek Ostrovii zaczynał od gry na pozycji prawego rozgrywającego. Dopiero po dwóch latach został przesunięty na
skrzydło. – Zdecydowanie najlepiej czuję się na tej pozycji – przyznaje i od razu dodaje, że sportowymi wzorami dla niego są
Stefan Kretschmer i Lars Christiansen, których uważa za najlepszych lewoskrzydłowych na świecie.
Bartłomiej Tomczak znajduje się w szerokiej kadrze Polski Bogdana Wenty. Do tej pory jednak nie miał okazji
zagrać w żadnej dużej imprezie rangi mistrzowskiej, w której brała udział reprezentacja Polski.

Piotr Adamczak
Z Ostrowa trafił do SMS-u Gdańsk. Obecnie jest zawodnikiem Zagłębia Lubin. Do jego największych sukcesów
należy IV miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Estonii, szóste miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach
Świata w Bahrajnie oraz wicemistrzostwo Polski z Zagłębiem Lubin w sezonie 2007/2008.

Paweł Adamczak
Starszy brat Piotra, który do Zagłębia Lubin trafił z Miedzi Legnica. Największym sukcesem tego zawodnika jest
srebrny medal Mistrzostw Polski w sezonie 2007/2008 z Zagłębiem Lubin.
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imprezy jubileuszowej
stulecia Ostrovii

