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Pasjonaci z Huty

Fotograficzne sukcesy pracownika działu it

Goście w Hucie

dzień odkrywców Zawodów

Uczniowie zwiedzali WBG wyposażeni w środki ochrony osobistej.

Fotografia Rafała Młyńczaka „Stodoły Mstowskie” otrzymała wyróżnienie w kategorii Obiekty.

Rafał Młyńczak z Działu 
IT Liberty Częstochowa 
otrzymał dwa wyróżnienia 
za swoje zdjęcia w Konkur-
sie Fotograficznym „Piękno 
Ziemi Częstochowskiej”.

Jurorzy konkursu organizo-
wanego przez Powiat Często-
chowski uhonorowali Rafała 
Młyńczaka za zdjęcie „Na 
przekór szarej zimie” zrobio-
ne zimą w gminie Olsztyn 
i za „Stodoły Mstowskie”. Oba 
wykonał za pomocą drona.

– Fotografowaniem zaraził 
mnie ojciec, który od za-
wsze robił zdjęcia, a niektóre 
publikował nawet w „Głosie 
Hutnika”. Dużo fotografo-
wałem podczas wycieczek 
rowerowych – mówi Rafał 
Młyńczak, który od 2006 r. 
pracuje w Hucie jako in-
formatyk. – Kilka lat temu 
kolega zaprosił mnie na lot 
awionetką nad Częstochową. 
Zobaczyłem miasto z innej 
perspektywy. Zrobiłem wtedy 
chyba 200 zdjęć. Postanowi-
łem kupić drona, żeby móc la-
tać i robić zdjęcia dla siebie i 
znajomych. Nawet nie myśla-
łem o udziale w konkursach. 
To było tylko hobby.

Skończył kurs operatora 
dronów, zdobył niezbędne 
uprawnienia i zaczął fotogra-
fować z powietrza. Na począt-
ku Częstochowę i okolice, 
potem Łebę, gdzie regularnie „Na przekór szarej zimie” to zdjęcie Rafała Młyńczaka wyróżnione w kategorii Krajobraz.

Rafał Młyńczak jest też 
wśród 23 autorów, których 
zdjęcia zakwalifikowano 
na wystawę 15. Konkursu 
Fotograficznego „Klimaty 
Częstochowy” organizow-
anego przez Wydział Kultu-
ry, Promocji i Sportu Urzędu 
Miasta. Ekspozycja zostanie 
otwarta w piątek o godz. 
18 w Galerii Dobrej Sztuki 
Muzeum Częstochowskiego 
(Al. NMP 47). Wtedy także 
poznamy laureatów nagród 
i wyróżnień. Wstęp wolny.

spędza z rodziną wakacje, 
Trójmiasto, góry i inne zakątki 
Polski. Swoje ftografie publi-
kuje w Internecie. Z drona 
kręci także filmy.

– Rok temu znajomi namó-
wili mnie, żebym na konkurs 
„Piękno Ziemi Częstochow-
skiej” wysłał zdjęcie balonów 
nad zamkiem w Olsztynie. 
Dostałem wyróżnienie. W tym 
roku dwa kolejne. To miłe, 
że zostałem doceniony przez 
profesjonalne jury – mówi. 
– Przestrzegam zasad i latam 
tylko tam, gdzie jest to do-
zwolone. W Polsce nie wolno 
na przykład używać dronów 
w Parkach Narodowych, a nad 
obiektami wojskowymi, 
aresztami czy podczas im-
prez masowych są zwykle 
strefy zamknięte i trzeba mieć 
specjalne pozwolenia.  N

„Dzień Odkrywców Za-
wodów” to projekt Wydziału 
Inżynierii Produkcji i Techno-
logii Materiałów Politechniki 
Częstochowskiej realizowa-
ny we współpracy z Urzę-
dem Miasta. Uczestnikami 
projektu są uczniowie klas 
maturalnych lub klas trze-
cich z częstochowskich szkół 
technicznych i ogólnych. 
Celem jest zapoznanie ich 
z pracą w przemyśle i ocze-
kiwaniami firm. Do projektu 
włączyły się częstochowskie 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 
oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Częstochowie gościli w środę 
w Liberty Częstochowa Sp. z o.o. w ramach 
projektu „Dzień Odkrywców Zawodów”.

przedsiębiorstwa – poza Li-
berty Częstochowa Sp. z o.o. 
– także Press Glass, Yawal 
i Darstal. Uczniowie ze szkół 
ponadpodstawowych będą 
mogli zapoznać się z pracą na 
wytypowanych stanowiskach, 
a następnie podczas zajęć na 
Wydziale Inżynierii Produkcji 
i Technologii Materiałów 
Politechniki Częstochowskiej 
zweryfikować wiedzę pozy-
skaną w przemyśle.

W środę pod opieka Jadwi-
gi Mikoś-Kucharskiej z Dzia-

łu Personalnego, w Liberty 
Częstochowa gościła grupa 
młodzieży i ich opiekunów 
z dwóch częstochowskich 
szkół: Zespołu Szkół Tech-
nicznych przy al. Jana Pawła 

II oraz Cenmtrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawiczne-
go. Zobaczyli prezentację 
i film na temat Huty, a na-
stępnie – po szkoleniu z za-
kresu BHP przeprowadzo-

nym przez Jerzego Szotę 
– poznali zadania na  sta-
nowiskach pracy na terenie 
Walcowni Blach Grubych: 
operatora urządzeń do prze-
róbki plastycznej oraz elek-
tryka. Ich przewodnikami 
byli Rafał Sikora, koordyna-
tor warsztatu elektrycznego 
z Wydziału Utrzymania Ru-
chu WBG oraz koordynator 
procesu walcowniczego Ma-
riusz Rodacki i kierownik 
Oddziału wykańczalni zimnej 
Piotr Kupczyk z WBG. Wi-
zyta w Hucie została wysoko 
oceniona przez uczniów i ich 
opiekunów.

Z punktu widzenia Liberty 
Częstochowa zaletą „Dnia 
Odkrywców Zawodów” jest 
budowanie relacji między 
firmą a potencjalnymi kandy-
datami do pracy, pozyskanie 

wykwalifikowanych młodych 
pracowników, zwiększenie 
zainteresowania kształceniem 
technicznym wśród uczniów 
i  lokalnej społeczności, 
współpraca ze szkołami śred-
nimi i uczelniami wyższymi 
oraz tworzenie pozytywnego 
wizerunku przedsiębiorstw 
tworzących miejsca pracy dla 
młodzieży.

W poniedziałek na Wy-
dziale Inżynierii Produkcji 
i Technologii Materiałów 
Politechniki Częstochowskiej 
odbęda się warsztaty dla 
uczestników projektu, a na-
stepne grupy młodzieży mają 
odwiedzić Liberty Często-
chowa 6 i 8 grudnia. Będą 
reprezentowali kolejne szkoły 
i poznają pracę także na sta-
nowiskach w Stalowni oraz 
w Dziale Kontroli Jakości. N

Akcja charytatywna

dla zwierząt

Komunikacja

nowe rozkłady
Urząd Miasta Częstocho-

wy poinformował o zmia-
nach rozkładów jazdy nie-
których autobusów.

Od 1 grudnia, na wniosek 
pasażerów, zostaną wprowa-
dzone zmiany w rozkładach 
jazdy na liniach 14, 23 i 39. 
Polegają one na lepszym do-
stosowaniu godzin kursów, 
głównie wcześnie rano i póź-
nym wieczorem. N

,,Charytatywnie dla zwie-
rząt” to akcja wsparcia czę-
stochowskiego schroniska 
oraz stowarzyszeń działają-
cych na rzecz zwierząt.

Akcja ma na celu zebranie 
wszystkiego, co może przydać 
się zwierzakom: koce, podu-
chy, karmy, makarony, jedze-
nie w puszkach, ale także leki 
i akcesoria dla zwierząt.

Do 20 grudnia można do-
starczać upominki do siedziby 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego przy al. 
Niepodległości 30. Jeśli byłby 
problem z transportem, orga-
nizatorzy proszą o telefon pod 
numer 662 513 922.

W akcji biorą także udział 
częstochowskie szkoły po-
nadpodstawowe. N
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l na scenie Filharmonii
W Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana w piątek o godz. 
19 wystąpi Grzegorz Turnau z koncertem „Kiedyś nadejdzie taki dzień”. 
W sobotę o godz. 16 będzie można zobaczyć gościnny spektakl „Lekko nie 
będzie”, a w niedzielę o godz. 19 zaplanowano koncert zespołu Dżem.

l W TeaTrZe im. micKieWicZa
Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza w piątek o godz. 18 na spektakl „Strefa zero” 
Neil LaBute, w sobotę i niedzielę o godz. 19 na „Grupę krwi” Anny Wakulik, 
a w środę o godz. 19 na komedię „Cudowna terapia” Daniela Glattauera. 

l Komedia i reciTal W „poliTechniKU”
Na scenie Klubu „Politechnik” (al. AK 23/25) w piątek o godz. 19 będzie 
można zobaczyć komedię „Dwie połówki pomarańczy”, a w niedzielę o godz. 
17.30 usłyszeć recital Tadeusza Chudeckiego „Muzyczne podróże”, 
podczas którego zaśpiewa popularne piosenki z różnych stron świata.

l mUZyKa na raKoWie
W Miejskim Domu Kultury (ul. Łukasińskiego 50/68) w piątek o godz. 19 zagra 
Sztywny Pan Azji. Natomiast w sobotę o godz. 18 będzie można zobaczyć 
spektakl „Polska Liryka Ludowa” w wykonaniu Chór Collegium Cantorum, 
Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” oraz aktora Antoniego Rota.

l KoncerTy KlUboWe
W Klubie Rura (Al. NMP 38) w piątek o godz. 18 z koncertem wystąpi Gibbs, 
a w niedzielę o godz. 16 odbędzie się koncert w ramach projektu „Cancer 
Culture”, podczas którego wystąpią m.in. grupy Decapitated i Belzebong. 
Natomiast Chaos Engine Research i Synaisthesis zagrają w piątek o godz. 
18 w klubie Muzyczna Meta (ul. Jasnogórska 13). O tej samej porze Taki 
Blues Band zagra w Piwiarni Piw Regionalnych (ul. Kordeckiego 10), a o godz. 
19 w klubie Bristol (ul. Kopernika 16/18) wystąpi Kartky. W sobotę 
o godz. 20 i niedzielę godz. 18 w klubie La Gondola (ul. Kilińskiego 32/40) 
zaplanowano koncerty zespołów Chłopcy z Placu Broni & PIF PAF.

l spoTKanie Kryminalne
Spotkanie autorskie z Adrianem Bednarkiem - częstochowskim autorem 
m.in. thrillerów i cyklu powieści kryminalnych o Oskarze Blajerze 
zaplanowano w piątek o godz. 18 w Restauracji ArcheVita (ul. Oleńki 20).

l ogólnopolsKi KonKUrs FilmoWy
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Video, ergo, sum - widzę więc 
jestem” odbędzie się w sobotę o godz. 18 w Regionalnym Ośrodku Kultury 
(ul. Ogińskiego 13 a). Prezentacji zwycięskich prac i wręczeniu nagród 
będzie towarzyszył koncert Częstochowskiego Kwartetu Smyczkowego.

l WysTaWy malarsTWa
Na wernisaż wystawy Małgorzaty Biel zaprasza w piątek o godz. 19 OPK 
„Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1). W Miejskiej Galerii Sztuki (Al. NMP 64) 
można oglądać ekspozycję 7. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Artystów 
im. M. Michalika, w Galerii 4 Arte (ul. 1 Maja 27) wystawę Jacka Frąckiewicza  
„Pędzloruchy”, a w Hotelu Arche (ul. Oleńki 20) obrazy Tomasza Lubaszki.

l rZeźby jerZego KędZiory
Miejska Galeria Sztuki (Al. NMP 64) zaprasza we wtorek o godz. 18 na 
wernisaż wystawy rzeźb Jerzego Kędziory „Przyziemieni w napięciu”. O godz. 
19.30 w sali OKF „Iluzja” odbędzie się pokaz slajdów o ich tworzeniu.

l na eKranie oKF „ilUZja”
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja” (Al. NMP 64) zaprasza w najbliższym 
tygodniu na francuski thriller „Na pełny etat” i włosko-amerykański dramat 
„Do ostatniej kości”. Ponadto będą prezentowano polskie filmy: „Johnny” 
Daniela Jaroszka (niedziela i poniedziałek), „Chrzciny” Jakuba Skoczenia 
(poniedziałek i środa) i „Prorok” Michała Kondrata (czwartek). Dla młodszych 
widzów w sobotę i niedzielę o godz. 11 zaplanowano seanse fińskiego 
filmu familijnego „Vinski i pył niewidzialności”. W niedzielę o godz. 20.10 
będzie pokaz przedpremierowy filmu Stevena Spielberga „Fabelmanowie”. 
W cyklu Wystawa na Ekranie „Iluzja” pokaże dwa brytyjskie dokumenty: 
w sobotę o godz. 16 „Frida Kahlo. Ikoniczna artystka”, a w niedzielę o godz. 
16 „Munch”. Natomiast w środę o godz. 20.30 znany dziennikarz muzyczny 
Piotr Metz opowie o nowej wersji albumu „Pink Floyd Animals”.

l W reperTUarZe „cinema ciTy”
Na ekrany multipleksów Cinema City „Wolność” i „Galeria Jurajska” w ten 
weekend wchodzą dwa polskie filmy: „Śubuk” w reżyserii Jacka Lusińskiego 
i komedia „Święta inaczej” w reżyserii Patricka Yoki, amerykański film 
dokumentalny o Davidzie Bowie „Moonage Daydream”, amerykański dramat 
„Jednym głosem”, włosko-amerykański dramat „Do ostatniej kości” 
i amerykańska animacja „Dziwny świat”. Można również zobaczyć filmy: 
„Ania”, „Bella i Sebastian. Nowe pokolenie”, „Black Adam”, „Chrzciny”, 
„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”, „Listy do M. 5”, „Menu”, 
„Nel i tajemnica Kurokota” oraz „Nie cudzołóż, nie kradnij”.

l dKF „rUmcajs” ZaprasZa
Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs” w Klubie „Politechnik” (al. Armii 
Krajowej 23/25) zaprasza w poniedziałek, 28 listopada, o godz. 18 
na francuski dramat „Niewierna”. Przed seansem prelekcja.

l giełda minierałóW, biżUTerii i sKamieniałości
W Hali Sportowej Częstochowa (ul. Żużlowa 4) w sobotę i w niedzielę 
w godz. 10-18 zostanie zorganizowana Giełda Minerałów, Biżuterii 
i Skamieniałości z udziałem kolekcjonerów i sprzedawców z całej Polski.

ogłoszenia drobne

Sprzedam opony zimowe Dębica 185/65 R15, stan dobry, przebieg 
15 tys. km, cena: 400 zł za komplet. Wiadomość: tel. 508 179 478.
Sprzedam samochód Opel Vectra - silnik 1,9 diesel z 2006 r. Cena: 
10 500 zł - do negocjacji. Wiadomość: tel. 723 046 897.

Istnieje od 7 czerwca 1951 r.

l redaktor naczelny Jacek Noszczyk, tel. 34 323 70 45, 34 323 74 10.
l adres: „Głos Hutnika”, ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa.

TYGOdNIK 

Piłka nożna

Wielka szansa Rakowa

Siatkówka

Siatkarki znów grają
Siatkarki KS Częstocho-

wianki powróciły do pierw-
szoligowych rozgrywek.

KS Częstochowianka, któ-
rej partnerem jest Liberty 
Częstochowa, ze względu na 
problemy kadrowe i odejście 
kilku zawodniczek, musiała 
przełożyć trzy mecze ligowe. 
Przed tygodniem wróciła jed-
nak do gry. Niestety, przegrała 
z zespołem SAN-Pajda Jaro-
sław 0:3 (7:25, 3:25, 11:25) 
oraz z SMS PZPS I Szczyrk 0:3 
(6:25, 12:25, 7:25). W week-
end KS Częstochowianka ma 
grać z Karpatami w Krośnie.

W I lidze mężczyzn kolejne 
zwycięstwa odniósł Exact Sy-

stems Norwid Częstochowa, 
pokonując zespoły BKS Visła 
Broline Bydgoszcz 3:1 (25:21, 
25:21, 22:25, 25:20) oraz 
BAS Białystok 3:0 (25:21, 
25:14, 25:19). Nasępny mecz 
czeka siatkarzy Norwida do-
piero za tydzień.

W II lidze siatkarze Eco 
Team AZS Stoelzle pokonali 
Bielawiankę Bester Bielawa 
3:0 (25:15, 25:19, 25:19). W ten 
weekend zagrają z zespołem 
Volley Jelcz Laskowice.

W II lidze kobiet Silesia 
Częstochowa wygrała przed 
tygodniem z Polonią Łaziska 
Górne 3:0 (25:16, 25:23, 
25:22). Teraz zagra z drużyną 
MKS Volley Świdnica. N

Piłka nożna

trudna sytuacja Skry
Piłkarze Skry Czestocho-

wa rundę jesienną Fortuna 
1. Ligi zakończyli na przed-
ostatnim miejscu w tabeli.

Częstochowianie swój dru-
gi sezon w I lidze rozpoczęli 
nieźle, ale potem przyszła seria 
ośmiu kolejnych porażek. 
Przerwali ją dopiero w ostatnim 
jesiennym meczu, remisując 
1:1 z Ruchem Chorzów.

Największym problemem 
klubu jest rozgrywanie wszyst-
kich spotkań poza Częstocho-
wą. Ponieważ stadion Skry 
nie spełnia pierwszoligowych 
wymogów. mecze w roli go-
spodarza gra w Bełchatowie.

Na obiekcie przy ul. Lore-
tańskiej trwają jednak inwe-
stycje i być może już wiosną 
Skra będzie mogła tam walczyć 
w meczach o utrzymanie. N

Tabela fOrTuNa 1. lIGI pO ruNdzIe JeSIeNNeJ
  1.  ŁKS Łódź     18          37        11    4    3 32-17
  2.  Puszcza Niepołomice    18          34        10    4    4 30-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  3.  Ruch Chorzów     18          32          8    8    2 25-18
  4.  Chrobry Głogów     18          31          9    4    5 32-26
  5.  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 18          29          7    8    3 29-22
  6.  Arka Gdynia     18          28          8    4    6 31-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  7.  GKS Katowice     18          27          7    6    5 21-18
  8.  Podbeskidzie Bielsko-Biała    18          27          7    6    5 26-25
  9.  Stal Rzeszów     18          26          7    5    6 32-26
10.  Wisła Kraków     18          24          6    6    6 24-22
11.  GKS Tychy     18          23          6    5    7 32-30
12.  Zagłębie Sosnowiec    18          22          5    7    6 22-25
13. Górnik Łęczna     18          19          4    7    7 27-27
14. Resovia     18          17          3    8    7 20-30
15. Chojniczanka Chojnice    18          15          3    6    9 20-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------
16. Odra Opole     18          15          4    3    11 23-35
17. Skra Częstochowa    18          15          4    3    11 10-27
18. Sandecja Nowy Sącz    18          14          2    8    8 15-27
W kolejnych rubrykach: liczba meczów, punktów, zwycięstw, remisów, 
porażek i różnica bramek. Dwie najlepsze drużyny awansują do PKO 
Ekstraklasy. Zespoły z pozycji 3-6. zagrają baraże o trzecie miejsce 
premiowane awansem. Trzy ostatnie drużyny spadają do II ligi

Tabela pKO eKSTraKlaSY pO ruNdzIe JeSIeNNeJ
  1.  Raków Częstochowa  17          41        13    2    2 35-12
  2.  Legia Warszawa   17          32          9    5    3 24-19
  3.  Widzew Łódź   17          29          9    2    6 22-17
  4.  Pogoń Szczecin   17          29          8    5    4 29-25
  5.  Wisła Płock   17          28          8    4    5 29-24
  6.  Lech Poznań   16          28          8    4    4 20-15
  7.  Stal Mielec   17          27          8    3    6 25-22
  8.  Cracovia Kraków  17          25          7    4    6 18-12
  9.  Warta Poznań   17          25          7    4    6 18-16
10.  Radomiak Radom  17          23          7    2    8 21-23
11.  Śląsk Wrocław   17          21          5    6    6 17-22
12.  Górnik Zabrze   17          20          5    5    7 26-28
13.  Jagiellonia Białystok  17          18          4    6    7 25-26
14.  Lechia Gdańsk   17          17          5    2    10 18-30
15.  Zagłębie Lubin   17          17          4    5    8 13-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------
16.  Piast Gliwice   17          16          4    4    9 18-22
17.  Korona Kielce   17          13          3    4    10 17-26
18.  Miedź Legnica   16          12          3    3    10 18-27
W kolejnych rubrykach: liczba meczów, punktów, zwycięstw, remisów, 
porażek i różnica bramek. Na koniec sezonu trzy ostatnie zespoły spadają 
do I ligi. Mecz Miedź Legnica - Lech Poznań przełożono na 1 lutego.

Piłkarze Rakowa Czestochowa na półmetku 
sezonu są zdecydowanie najlepszą drużyną 
PKO Ekstraklasy i wiosną będą głównym 
kandydatem do mistrzostwa Polski.

W siedemnastu meczach 
Raków zanotował tylko dwie 
wyjazdowe porażki: 0:1 z Gór-
nikiem Zabrze i 0:3 z Craco-
vią oraz dwa remisy – u siebie 
z Jagiellonią Białystok 2:2 
i z Widzewem w Łodzi 0:0. 
Pozostałe spotkania wygrał.

Częstochowianie są także 
najbardziej bramkostrzelną 
drużyną w lidze – 35 trafień, 
a wraz z Cracovią mogą po-
szczycić się również najlepszą 
obroną – oba zespoły straciły  
tylko po 12 goli.

Bramki dla Rakowa w run-
dzie jesiennej zdobywali: Bar-
tosz Nowak – 6 (na początku 
rozgrywek strzelił jeszcze 1 
gola w barwach Górnika Za-
brze), Vladislavs Gutkovskis,  
Ivi Lopez i Fabian Piasecki 
– po 5, Władysław Koczergin 
i Mateusz Wdowiak – po 3, 
Patryk Kun, Deian Sorescu 
i Stratos Svarnas – po 2,  Fran 
Tudor – 1, a jedną samobójczą 
zaliczył Bojan Nastić z Jagiel-
lonii. Warto przypomnieć, że 
w meczu z Wisłą Płock Gut-
kovskis zdobył aż cztery gole, 
co jest pierwszym takim osiąg-

nięciem w historii występów 
częstochowskiego klubu na 
najwyższym szczeblu.

droga do mistrzostwa
Dziewięciopunktowa róż-

nica pomiędzy Rakowem, 
a drugą w tabeli Legią, to 
najwyższa od 15 lat przewaga 
lidera ekstraklasy po rundzie 
jesiennej. Nic dziwnego, że 
częstochowianie są głównym 
faworytem do mistrzostwa 
Polski. Tym bardziej, że taki 
cel w 2023 roku głośno sta-
wiają sobie i zawodnikom 
także szefowie klubu. Szansa 
jest ogromna i wyjątkowa, ale 
runda wiosenna na pewno nie 
będzie łatwiejsza dla Rakowa 
niż jesień i dorga do sukcesu 
jest jeszcze daleka.

Rundę wiosenną piłkarze 
Rakowa mają rozpocząć 28 
stycznia meczem z Wartą w 
Poznaniu. Rozpoczęła się już 
sprzedaż karnetów na mecze 
domowe Rakowa. Swoje kar-
nety mogą też przedłużać ich 
posiadacze na rundę jesienną. 
Szczegółowe informacje na 
stronie www.rakow.com.

W reprezentacjach
Warto podkreślić także, że 

kilku zawodników Rakowa 
występuje w reprezentacjach 
swoich krajów. Ostatnio Grek 
Giannis Papanikolaou zagrał 
w towarzyskim meczu z Wę-
grami 1:2. Z kolei Patryk Kun 
był powoływany do reprezen-
tacji Polski i znalazł się w tzw. 
szerokiej kadrze na Mistrzo-
stwa świata w Katarze. Co 
prawda ostatecznie na mundial 
nie poleciał i nie zadebiutował 
w koszulce z orłem na piersi, 

ale samo powołanie jest do-
cenieniem jego formy.

puchar z motorem
Raków dobrze radzi sobie 

także w Fortuna Pucharze 
Polski. Obrońca trofeum z lat 
2021 i 2022 awansował do 
ćwierćfinału, w którym 1 mar-
ca zagra na wyjeździe z drugo-
ligowym Motorem Lublin. Co 
ciekawe, trenerem rywali jest 
Goncalo Freio – przed długi 
czas asystent Marka Papszuna 
w częstochowskim klubie. N


