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HURAGAN POBIEDZISKA 
 

Adres: 62-010 Pobiedziska, ul. Kisz-
kowska 7, tel./fax: (61) 81-53-255. 
Rok założenia: 1937. Barwy: czer-
wono- czarne. Zarząd: Prezes- An-
drzej Zywert. Sekretarz: Roman Wit-
kowski.. Członkowie: Jacek Grzecz-

ka, Jacek Durski. Kierownik  drużyny: Michał Walkowiak. Trener: Zenon Piechocki. Masażysta: Giorgi Agniaszwili. Gospo-
darz obiektu: Adam Szymandera. Pojemność stadionu: 1100 (880 miejsc siedzących). Wymiary boiska: 105 x 68m. Naj-
większy sukces: Występy w III lidze w sezonie 2000/2001. 
 

Mecz kontrolny przed rundą rewanżową 
IV ligi piłkarskiej 
Grupa Wielkopolska - Północna 

Runda wiosenna 

 

MIESZKO Gniezno (III liga) 
  

 

Boisko W Gnieźnie 
Sobota, 28 luty 2004,  

 ***  godz. 1300  *** 
7:0 (4:0) 

  

HURAGAN Pobiedziska 
 

 
Trudne chwile, lecz nie dla prawdziwych kibiców! 
 

uragan rozegrał kolejny mecz sparingowy, przygotowujący drużynę do meczów mistrzow-
skich w IV lidze. Rywalem Huraganu był bardzo mocny kadrowo III ligowy zespół Mieszka 

Gniezno. Drużyna jako żywo przypominająca nasz Huragan sprzed 3 lat… Mecz rozegrano na 
bocznej płycie, które poza 
bramkami nie miała żadnych 
atrybutów rzeczywistego bo-
iska - tak oto przywitała nas 
gnieźnieńska III liga… 
     W ciągu 90 minut zdecy-
dowanie dominowali gnieź-
nianie, nie mogło być jednak 
inaczej. Drużyna Mariana Ku-
rowskiego jest prawdopo-
dobnie silniejsza niż jesie-
nią. 
     Osłabiony Huragan radził 
sobie znakomicie do 26 mi-
nuty, kiedy to pierwszy błąd 
defensywy Huraganu wyko-
rzystali gospodarze. 

 
Nieodłączny obrazek z każdego meczu Huraganu. Banalne „na do-
bre i na złe” to nie tylko puste hasło... 
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 WYDANIE SPECJALNE 
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Pozostałe bramki były już konsekwencją przewagi 
jaką wypracowali sobie Mieszkowcy, w których bar-
wach wystąpił również Maxwell Kalu – do niedawna 
zawodnik 1. ligowych Amiki Wronki, KSZO Ostowiec 

Świętokrzyski oraz Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. W 
drugiej połowie Mieszko dokonało wielu zmian, co 
przy praktycznie niezmiennej jedenastce Huraganu 
dodatkowo wzmocniło siłę jego uderzenia. Prawie 
całe mecze rozegrali w Mieszku byli Huraganiści Ro-
bert Robiński i Michał Zaporowski. 
    W ten oto sposób Mieszko wzięło rewanż za sro-
motną porażkę 1:6, której doznali w sezonie 01/02.  
     Życząc sąsiadom zza miedzy przede wszystkim 
utrzymania się w lidze mamy nadzieję, że Huragan 
również pokona trudności z jakimi się boryka i bę-
dzie spokojnie przygotowywał się do kolejnych me-
czy. 
 

 
Niestraszna nam porażka! 

 
Tego samego dnia o godz.22.15 TVP 3 po-
kazała najciekawsze fragmenty meczu. 

 
Do 26 min. Huragan dzielnie przeciwstawiał 
się silniejszemu rywalowi. 

 
Obok Mariana Paczyńskiego i Macieja Koniecznego Daouda Camara (z prawej). 

Najmłodsi sympatycy 
cieszą najbardziej. 

 

 
 
 

Paweł Krawczyk, 
Michał Walkowiak, 

Grzegorz Krawczyk, 
Grzegorz Walkowiak. 

601 283 662 


