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Nasi żużlowcy

Dominik Kubera

Dominik Kubera jest młodym
żużlowcem, który właściwie do-
piero rozpoczyna swoją przygodę
ze speedwayem. Nie ma jeszcze
prawa jazdy na prowadzenie po-
jazdów osobowych, bo nie osiąg-
nął wieku, aby móc się o nie
ubiegać, we wrześniu rozpoczął
naukę w szkole ponadgimnazjal-
nej, a na stadionie, kiedy na trybu-
nach zasiadają tysiące kibiców,
bez zahamowań rozwija prędkość
na maszynie żużlowej, nawet
ponad 100 kilometrów na godzinę,
po to, by przywieźć dla siebie i dla
drużyny cenne punkty.

Zamiłowanie do żużla zaszcze-
pił Dominikowi jego tata, kiedy Do-
minik był małym chłopcem. W
wieku 13 lat Dominik zapisał się
do szkółki żużlowej w Lesznie,
tam pobierał lekcje od mistrza -
Romana Jankowskiego. Wtedy już
wiedział że żużel jest jego pasją.
W żużlu licencja to coś jak prawo
do jazdy podczas zawodów. Taką
licencję Dominik Kubera zdobył 4
sierpnia 2014 roku. Od tego czasu
zaczęły się treningi, udział w me-
czach, pierwsze punkty. Kiedy
więc Dominik został żużlowcem
był uczniem ostatniej klasy gim-
nazjum.

- Wtedy jeszcze nie było wielu

Nasza gmina może się poszczycić tym, że obfituje w żużlowców. Obecnie mamy dwóch spor-
towców z tytułem Drużynowego Mistrza Polski 2015. Są to Dominik Kubera z Osiecznej i To-
biasz Musielak z Popowa Wonieskiego. Obaj otrzymali nagrodę sportową Burmistrza Miasta
i Gminy Osieczna dla wyróżniającego się sportowca. Wcześniej otrzymali też trofea, gratula-
cje i upominki.

startów na zawodach, nie miałem

więc w szkole nieobecności spo-

wodowanych startami - opowiada
Dominik Kubera.

Po wakacjach, we wrześniu
2015 roku Dominik rozpoczął
naukę w leszczyńskim Zespole
Szkół Technicznych na kierunku
technik pojazdów samochodo-
wych. Po zaledwie dwóch miesią-
cach był już wszystkim dobrze
znany.

- Rzeczywiście czuję, że po

ostatnim meczu żużlowym wzrosła

popularność i jestem rozpozna-

walny, także na ulicy, ale na szczę-

ście koledzy traktują mnie jak

zawsze.

Nie jest łatwo pogodzić taką
pasję z nauką.

- Najczęściej jest tak, że kiedy

w niedzielę jedziemy ważny mecz,

to na następny dzień w szkole jest

sprawdzian. Staram się jednak

jakoś to opanować.

Dominik opowiada, że po tych
najważniejszych zawodach, kiedy
Unia Leszno zdobyła tytuł Druży-
nowego Mistrza Polski żużlowcy
świętowali na stadionie do godziny
2.00 w nocy. Potem feta przeniosła
się do dyskoteki.

- Ja już tam nie pojechałem, bo

następnego dnia miałem lekcje w

szkole. Wróciłem więc do domu,

gdzie czekała szczęśliwa rodzina,

a tu dzwoni telefon. Okazało się,

że to dyrektor szkoły - kibic żuż-

lowy, który pogratulował sukcesu

poinformował, że nie muszę w po-

niedziałek przychodzić do szkoły i

będę miał usprawiedliwiony dzień,

to było naprawdę miłe.

Marzeniem Dominika Kubery,
jak chyba każdego żużlowca, jest
zdobycie indywidulanego tytułu
Mistrza Świata. Na realizację swo-
ich marzeń ma jeszcze wiele lat.
Jest bowiem najmłodszym zawod-
nikiem Unii Leszno, w tym roku
skończył 16 lat i jak na razie już
udało mu się zakwalifikować do
startu o tytuł indywidualnego Mist-
rza Polski Juniorów. Niestety na
kwalifikacji się skończyło, bo kon-
tuzja nie pozwoliła na dalszy start.

- W tym sezonie przez kontuzję

trzy miesiące spędziłem w domu.

Żużel, oprócz tego, że to sport
kontuzyjny, to także jest nieprzewi-
dywalny. Żużlowiec nigdy do
końca nie wie, gdzie będzie za
parę dni, z wielu rzeczy więc musi
zrezygnować. Tak było i w przy-
padku Dominika. Jak na razie star-
tował na zawodach w Polsce.
Otrzymał propozycję startu we
Francji i choć bardzo chciał tam
pojechać, to nie udało się tego lo-
gistycznie rozwiązać. Startował

bowiem w Tarnowie, skąd musiałby prze-
mierzyć 1700 kilometrów, aby zaraz
potem wrócić 1500 kilometrów na za-
wody do Rybnika. 

- Choćbym się bardzo starał, to nie

było możliwości, żeby zdążyć na wszyst-

kie zawody, dlatego musiałem z Francji

zrezygnować. 

Dominik ma w domu wiernych kibi-
ców. 

- Cała rodzina bardzo mi pomaga.

Brat Michał pilnuje, żebym o niczym nie

zapomniał, jest moim menagerem. Ro-

dzice bardzo przeżywają każdy start.

Tata kiedy może, zasiada na trybunach,

w innych przypadkach przed telewizo-

rem. Mama się denerwuje, wychodzi z

pokoju, kiedy jadę. Potem dopiero pyta o

wynik. 

Dominik mówi, że stres jest przed
każdym startem, stara się jednak radzić
sobie i nie myśleć o tym co ma się za
chwilę wydarzyć. Zapytany o to, gdzie się
widzi za dziesięć lat, bez zastanowienia
odpowiada, że na żużlowym motorze.

A my idziemy dalej i widzimy go na
podium z najważniejszymi trofeami w
ręce, czego życzymy i za co trzymamy
kciuki!

Tobiasz Musielak

Tobiasz Musielak ma już pewne do-
świadczenie w swojej pasji żużlowej.
Żużlowcem jest bowiem od siedmiu lat,
pierwsze szlify otrzymał w klubie lesz-
czyńskim i rawickim, radą i doświadcze-
niem służył mu też starszy brat i tata,
którego niespełnionym marzeniem było,
aby zostać żużlowcem. Obecnie Tobiasz
jeździ w trzech ligach na świecie (pol-
skiej, angielskiej i szwedzkiej) i nawet
jego rodzina nie nadąża za jego ciągłymi
podróżami.

- Ostatnio w dzień świąteczny za-

dzwonił do mnie tata i pyta kiedy wresz-

cie przyjadę na obiad, bo czekają na

mnie z jedzeniem, a ja odpowiedziałem,

że dzisiaj nie dam rady, bo jestem w

Szwecji - śmieje się Tobiasz Musielak.
Tygodniowy plan zajęć Tobiasza pod-

czas sezonu żużlowego jest mocno na-
pięty. 

- Tydzień zaczyna się u nas w nie-

dzielę, bo wtedy zawsze sportowcy Unii

Leszno biorą udział w zawodach w Lesz-

nie lub na wyjeździe. Dla nas to ważny

mecz. 

W niedzielę wieczorem po zawodach
trzeba się wcześniej położyć spać, bo o
3.00 w nocy trzeba wstać, by dojechać
na lotnisko, a stamtąd dostać się samo-
lotem do Anglii. Po dotarciu jest kilka go-
dzin na odpoczynek, potem obiad i na
dwie godziny przed meczem wyjazd na
stadion. Po meczu znów trzeba wypo-
cząć, by wstać o 2.00 w nocy, po to by
dostać się na lotnisko i o 6.00 nad ranem
wyruszyć do Szwecji.

- Po dotarciu mam około pół godziny

wolnego czasu, wtedy idę coś zjeść i

znowu jadę mecz. W czwartek jestem

znowu w Anglii na meczu, a w piątek

mam trening w Lesznie. Sobota jest cza-

sem dla rodziny.

Tobiasz śmieje się, że poza sezonem
jest jeszcze więcej zajęć - treningi, ćwi-
czenia, zgrupowania, spotkania jednakże

Burmistrz Stanisław Glapiak spotkał się z żużlowcami pochodzącymi z naszej gminy, którzy w tym

roku zdobyli tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Tobiasz Musielak i Dominik Kubera otrzymali pa-

miątkowe statuetki, upominki i gratulacje. Burmistrz podziękował sportowcom za godne reprezen-

towanie naszej gminy i życzył im wielu sukcesów. 
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