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Nigdy nie klgli, nie Wzyczeli na sgdzi6w, nie kl6cili sig i nie byli zlo6liwi. W centrum

ich Swiata byla gra fair play. To druZna - rcdzita, w kt6rej dobrze sig cztjesz.

Majkel, kiedy grasz?

Rozmowa z Michalem Mrozkiem, nie tylko o pierwszej w Polsce fotograficznej

ksi4Zce o futbolu amerykariskirn.

Pr6bowaleS futbolu amerykar{skiego?

Nie, ale wiele razy mnie namawiali. Najintensywniej na pocz4tku mojego projekru.

Nie bylo meczubez sakramentalnego: ,,Majkel, potrzebujemy cig". Postur4 Swielnie

nadajg sig na defens) rvnego zawodnika, m6glbym sta6 i nikogo nieprzeptszcza(..

Jednak odmawialem, bo gdybym zacz$ gra6, ajestem osob4 na sto procent

wciqgajqcq sig w to, co robi, wpadlbym bezreszty iprzestal fotografowa6. Bardziel

kocham fotografig, wigc wolalem lowarzyszy( druzynie z apantem.rJLrywalem

zreszt4 r62nych forteli, zeby dostai sig j ak najbli2ej . Na przykla d zakJadalem

zawodnikom sprzgt fotograficzny na brzuch lub plecy, wlpusz czaLem ich na boisko i

zdalnie robilem zdjgcra. Ale nie o to mi chodzilo.

Wielu ludzi nie lubi tego sportu, nie jest u nas popularny.

W fotografowaniu pomogla mi znajomoS6 zasad, kt6re s4 doS6 proste. przez plenvsze

miesi4ce robilem zdjgcia specyficznie, trochg nie wiedzqc, co sig wydarzy. Byly

dobre, ale jak juz poj4lem tQ grg, pracowalo mi sig znacztie lepiej. Wiedza pozwrla

zobaczyt potrafisz przewidziet, sy'tuacjg, wiesz, gdzie stan46. Jednak po pierwsz.l,rn

sezonie zrozumiaLem col znacznie wa2niejszego - nie chcg fotografowa6 tego, co

dziej e sig na boisku. Zaden ze mnie fotograf sportowy, nie znam sig na tym.

Najbardziej interesowaly mnie relacje migdzy zawodnikami, to, w jaki spos6b



odnosz4 sig siebie, jak sig traktuj4.

M6wiszo 2e nie jeste5 fotografem sportovrTm, ale przecie2 przyszedle5 do Gliwice

Lions, Zeby fotografowa6 sport.

Wiosn4 2012 roku napisala do mnie dziewczyna z Krakowa, z2ehskiej dru?yny

hokejowej. ,,Panie Michale, mam Swietny pomysl na promocjg mojej druzyny,

najgorszej w grupie. JesteSmy na samym dole tabeli i chcielibySmy, Zeby zrobll pan o

nas repoftaz, dokument pokazuj4cy tasz zesp6l". Przeczytalem wiadomo6i i

pomySlalem: fantastyczny pomysl. Tylko ten Krak6w, ptzecieL nie przeprowadzr; sig

tam na rok, bo takiego dokumentu nie da sig zrobi6 w tydzief-. Podzigkowalem

hokeistce z Krakowa i zaproponowalem ten temat dobremu znajomemu, kt6ry zreszty

podjql sig zadania. Pomysl zaciekawll mnie na tyle, 2e zaczEl.em zastanawiat sig, czy

' w Gliwicach nie ma druLyny hokejowej kobiet. Nie byio. Ale wiesz, jak to jest -

ziamo zasiane. I pewnego dnia na ulicy zobaczylem plakat z informacj 4 o druzynie

futbolu amerykafrskiego Gliwice Lions. Wyobrazilem sobie potginych

wfiatuowanych chlop6w i niemal od razu pojawilo sig znaj ome uczucie. Kiedy

zaczynam jakiS projekt, biorg sig zaniego z dw6ch powod6w: bardzo kocham albo

bardzo sig bojg. Dla mnie to najlepszy drogowskaz. Iprzy tlxnplakacie wla5nie

poczulem "bardzo sig bojg".

Czego? i\e cigwyrzuc4, wy5miej4?

ZebEdzie cigZko. Splawi4 mnie szybko, powiedz4 "facet, nie przeszkadzaj,,. Klgbify

mi sig w glowie r6zne mySli - s4 wigksi, siiniejsi i tworz4 stado, a ja jestem sam.

Bale5 sig, 2e spuszcz4 ci manto?

Nie... istnieje rodzajybardzo pozy'fy.r,vnego strachu i ja go wtedy czvlem. pierwsze, co

zrobilem, to zajrzatem na ich strong, potem skontaktowalem siE z znz1demklubt.

Pojawili sig w moim fotograficznym studiu, opowiedzialem o pomySle, o tym, Ze

przez rok chcialbym fotografowad dru2yng. Mialem tylko jedn4 proSbg: dostgp do

wszystkiego. chcialem by6 ich cieniem. zgodzlli sig od razu i zaprosili na pierwsrzy

trening. Tam poznalem osobg do dzi{ dla mnie najwaZniejsz4 - pawla Klawenderil.

Kapitana druryny, od kt6rego zale2alo wszystko, tak2e moja wszgdobylska obecrLos6.

Od pierwszej sekundy poczuliSmy wigZ, wiedzialem, 2e to 9o56, zkt6rymbgdg konie



kradl. Po tym, co zobaczylem na tym pierwszym treningu, pomy5lalem: futbol

amerykariski to wigcej ni2 sport, to forma przynalezno6ci ludzi podobnie my6l4cych.

Nie obchodzilo mnie boisko, intrygowaly i poci4galy rzeczy itne, z zaplecza, szittni.

Ja tam fotografi.cznie zwariowalem. W pierwszym dniu zrobilem chyba najwiEcej

zdjg| Z dru2n4 bylem przez caly 2012 rok i, jak mi sig wydawalo, mialem dobry

material. Zlo2ylem go, wybralem kilkanaScie najlepszych fotografii, ulo2ylem w

opowie6i, opublikowalem w magazyme "PokochajFotografie.pl". I poszto w Swiat.

Jakie to byly historie?

Na przyklad o walce na boisku. Jakpatrzg na to z perspektyr;vy czasu, widzg,2e noje

zauroczenie bylo naiwne. Z fotografri opublikowanych wtedy w reporta2u w moj ej

najnowszej ksi42ce j est jedna.

Z tego pierwszego etapu?

Tak. W 2012 roku mySlalem: to koniec. Po2egnalem sig z nimi, ale mieliSmy kontakt,

bo z paroma osobami sig zaprzyju2nilem. SpotykaliSmy sig na piwie, czasami na

pokerze, czgsto zwyczalnie na ulicy, bo wigkszoS6 zawodnik6w jest z Gliwic. W

nowym roku robilem juZ jakies inne fotograficzne projekty, ale mimo to mialem w

glowie, 2e mtxzE co6 ze sob4 zrobi6,muszg iS6 na trening i zobaczy1, czy oni tann w

og6le jeszcze s4. Wzi4lem aparat, bo bez niego sig nie ruszam. - PrzyszedleS, bo

jesteS przecieZ czg\ciq dru"yny - tak mnie przylEli. Dla nich to wcale nie byl koniec,

ja tak mySlalem. I zostalem z zespolem kolejne pi96 lat.

Czego dowiedziale6 sig o tych ludziach? Bo opowiadasz o nich z ogromnymi

emocjami.

Du2o podr62owaliSmy, mialem wiEc okazjg og14da6 inne dru4my. U Lions6w bylo

inaczej, jeSli chodzi o postawy, i to nie tylko w czasie mecz6w. Nigdy nie k19li, nie

krzyczeli na sgdzi6w, nie kl6cili sig i nie byli zloSliwi. W centrum ich Swiata bylar gra

fairplay. To druZna-rodzina,w kt6rej dobrze sig czujesz. To nie tylko moje

spostrzezenia, bo tak o Lionsach m6wili ich przeciwnicy. Niestety, nie przekladalo sig

to na wyniki. Czasami w tym sporcie trzebaby(, brutalnym, gra6 osffo' pokaza( silE.

Zatwa2ylem,2e ten wizerurtek Lions6w kreowal gi6wnie Pawel. To on nie lubii sig

k16ci6, byl niezwykle spokojnyrn czlowiekiem, dlatego tych czterdziestu facet6w



poddawalo sig jego charyzmie. JeSli ktoS zaklEl, a zdarzalo sig, podchodzil do tej

osoby i m6wil: ,, nie r6b tego" albo "idL st4d".

W najnowszej ksi4Zce s4 zdjgcia pokazuj4ce tgwigl,

Tak, jednak wiele sig nie zmie3cilo. Na przyklad te ze Slubu jednego z zawodnikr5w.

Wszyscy trzymaj4 kaski w g6rze, tworz1c funel. Fantastyczne to bylo.

Nie znalazlo sigo bo...

Nie pasowalo do konwencji.

To twoje Zycie w futbolowej rodzinie okazalo sig dobre z punktu widzenia

fotograficznego, czy bylo mo2e rodzajem wigzienia? Nie mogle5 czegoS zrobi6,

wiedzqc,Ze druZyna Zle to przyjmie.

Bardzo lubig zaprzyjaLniat siE z moimi bohaterami, by6 blisko nich, jak najlepiej ich

zrozumiel. JeSli wiem wigcej, wigcej tez widzg. Moglem obserwowa6, co dzieje sig z

nimi przed meczem, na spotkaniach. Wybratem kilku zawodnik6w, migdzy innymt

Pawla, kapitana,Hermana, ale te2 gracza, zakt6rymwielu nie przepadalo.

Dostrzeglem u niego niewiarygodn4 ambicjg oraz zapal, i zatobardzo go

szanowalem. Byl specyficzny, ale waZny dla zespolu. Tam s4 potrzebne

indywidualno6ci, bo gdy jesteS na boisku, aprzed,tob4 zawodnik maj4cy dokladnie

takie samo zadanie, je6li nie dasz rady, on mo|e sltzywdzit twojego kolegg.Prze:z

moich bohater6w fotografowalem innych. Wybieralem jedn4 posta6, z mojego punktu

widzenia interesuj4c4, i pisalem esej. To moja metoda, tak pracujg.

Podoba mi sig zdjgcie z ja5niej4cym zawodnikiem. Bije od niego niesamowita

sila...

Wiem... strona 64. To Pawel Herman. Opowiem ci takie zdarzenie... Do malutkiej

szatni wchodzi z 40 os6b, staj4 w krggu, on w Srodku, w pewnym momencie zabteru

glos: ,,Pom6dlmy sig za zdrowie naszych przeciwnik6w. Zeby im i nam nic sig me

stalo". Kto m6gl, klgkal, bo tam nie bylo zabardzo miejsca, ci, co wierzyli, modliili

sig, reszta nie przeszkadzala. Wszyscy wiedzieli, 2e to pomo2e. Stalem przyparty do

Sciany, ale wspi4lem sig na lawkg, bo chcialem zrobi(, zdjqcie z g6ry, i nie bylem w

stanie, bo poleciaty mi lzy. Mnie, niewierzqcemu... W takim nastroju wybiegali na

boisko i wygrywali b4d2 pnegrywali, ale to nie mialo znaczetia.



Nie chcieli byd mistrzami Polski?

Jasne,2e tak. Ale najbardziej na Swiecie chcieli gra6.

Musiale5 ich fotografowad w bardzo r62nych sytuacjach. Na zdjgciach widai!, 2e

robile5 to w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach. Gdzie cig wpuszczalill

Pracujg tylko jednym obiektywem, 35 mm, nie mogg wigc stai daleko. Czasamr

zakladaLem2( mm, kt6ry jest juz ewidentnie szerokim k4tem. Bylem wigc bardzo

blisko linii. Na szczg3cie niespecjalnie zaleZalo mi na zdjgciach z boiska. Bardziej na

na tym, co dzialo sig z drugiej strony, a tam ju?bylem najbli2ej, jak sig da. Owszem,

jest niebezpieczne, zawodnicy s4 kaskach oraz padach i jak wpada na ciebie

dziesigciu chlopa, mo2e ci zrobilkrzywdg

Gdzie najchgtniej zagl4dale5?

Oni p od prysznic, j a za nim| j edz4 hambu r ger a, j a za nim| idq do domu, w ci42 za

nimi. Bylem cieniem, aie du2o rozmawialiSmy, dzigki temu mam interesuj4ce

historie. W ksi4zce znajdul4 sig autentyczne opowie6ci, kt6re od nich uslyszalem.

NajczgSciej bali sig kontuzji. I nie chodzi o b6l czy cierpienie, a1e o to, 2e nie bgd4

mogli gra6. Pamigtam Marcela. Miat potworny wypadek na boisku, lekarze

powiedzieli mu ,,to koniec, nie bgdziesz juL nigdy gral". Rok p62niej znalazl sig ta

boisku, bo bardzo powaznie podszedl do rehabilitacji, ale nie byl jfitym samym

zawodnikiem, bal sig nowej konfuzji, kt6ra znowu Wl4azry go z gry. Uwielbialenn

hart ducha Tomka - Kilera: nigdy sig nie bal. Na zdjgciu zksiE2ki wygl4da jak

2olnierz. No, powiedz sama.

Faktycznie.

Tomek bardzo mi imponowal. Mial najwigkszy hart ducha. Wytlumaczg ci, o co

chodzi: kiedy widzisz przed sob4 czterech czy pigciu zawodnik6w, bardzo trudno w

nich wbiec czy ich omin46. WigkszoS6 robi to niechgtnie, on wrEczprzeciwnie.

Kompletnie sig nie bal. Podobn4 postawg mial Adam, swego czasu najlepszy kopacz

w calej lidze. Dostal sig do reprezentacji Polski, jako jeden z nielicznych z Gliwice

Lions. DziS gra w najlepszej druzynie - Panterach. Adam mial nogi jak koir.

Potrafilo sig do niego ptzyczepi(, z cztercchzawodnik6w, on biegl dalej. Oczy.wiScie

do dru2yny przychodzqte?zawodnicy,kt6rzy chcq sig tylko bte ,urywa( sily. OrLi



nie s4 moim bohaterami.

Od razu wiedzialeS, 2e z tego materialu powstanie ksi4Zka?

Przez dlugi czas ttie. LubiE przy projektach pracowad bez presji czasu. Jestem

wyluzowany, nic nie muszg. Dla mnie fotografia to wielka przyjemno66. Dzigki nLiej

uczg sig 2yciar o Zyciu. Kiedy idg ulic4, mam kapitalny pretekst, 2eby podej66 i

porozmawial. Dawniej nie rozgl4dalem sig, nie szukalem ludzi, dopiero aparat dal

mi dobry pretekst. Zacz4lemwidziec wigcej.

Ile zdjgd zrobile6 w cyklu?

Przezte wszystkie Iatazrobilemtysi4ce zdjgi i kilka fi1m6w dokumentalnych,

uczestniczylern w ponad 40 treningach, 30 meczach i rolnych spotkaniach poza

boiskiem. Wybieraj4c fotografie do ksi4zki, musialem podejmowa6 bardzo trudne:

decyz4e - ka2de zdjgcie jest efektem przemySleri i staram sig, aby ta opowieSd byla

interpretacj4 tego, co widzialem i czego doSwiadczylem. Na pocz4tku wybralem

okolo 13 tysigcy fotografii. Polowg odrzucilem,przezrokedytowalem material. Do

ksi4Zki finalnie trafitro sto. Mam bardzo dt2o zdjgQ kt6re sig w niej nie znalazly.

"More than a sport/Wigcej niZ sport" jest opowie6ci4 okaidel druzynie w polsce, nie

waZne, w Szczecinie czy Gliwicach. Rut5,na, walka o boisko, o to,2eby przyszli

ludzie, pojawiaj4 sig wszgdzie. w ksi4Zce nie stosowalem Zadnej hierarchii czaso,wej,

podzielilem j4 na w4tki niekoniecznie ze sob4 wsp6lgraj4ce tak, by ten, kto we2mie

j4 do rgki, sam m6gl odnale?c opowieSd. Niedawno zadzwonlldo mnie przyjaciel

taty. Dostal tg ksi4Zkg na urodziny, przejrzal, przy zdjEciach zrobitr notatki.

Powiedzial, 2e gdy czytal, przypomnialo mu sig dziecifstwo. przez czamo-bial4

formg, ale i spos6b obserwacji. Wiedzial,2e fotografujg, ale nigdy wcze6niej nie

widziaN moich prac i obojgtnie na kt6rej otworzyl, zawsze cntl,2e ma dostgp do

jakieS tajemnicy.

Dlaczego Lionsi cig potrzebowali?

Bardziejja ich... Moienapocz4tku mySleii o promocji, szybko okazalo sig, Ze to 1.ak

r'ie dziala. Japoczulem chg6 opowiadania. Nie o sporcie, o ludziach. podkoniec

meczv czy treningu jest moment, w kt6ry,rn zawodnicy zbiegajq sig na Srodek boiska i

formuj 4 kotro. Staje w nim trener, bierze piikg i podaje najlepszemu graczoWi. W tr:n



spos6b go wyfi2nia. Zawodnik musi coS powiedziei, potem podnosi tg pilkg,

wszyscy jej dotykaj4. To niezwykle energetyczne wydarzenie, daj4ce niesamowilE

frajdg osobie bgd4cej w Srodku. GdzieS po p6hora roku mojego fotografowania, 1u2

po treningu, widzg, jak formuj4 kolo. Dobiegam z aparatem, wpycham sig, nic nie

widzg, a chca by6 migdzy nimi, i nagle slyszg swoje imig. Majkel, wolaj4, chod?na

Srodek. Dostalem pilkg. Bylem j ednym z nich, wigc ta ksi42ka jest tez o mnie.

Tgsknisz zanimi?

Aktualnie Lionsi nie graj4 jako Lions, graj4 z inna, druzyna,, z Rybnika. Pawel

trenuje juZ gdzie indziej. CoS sig skofczyto, jednakwierzg,2e odrnjdE sig na novzo.

Jestem smutny, bo nie ma tych ludzi, kt6rych fotografowalem, zostalo kilka

znajomychtwarzy.Taklt:z w Zyciu jest. I wiesz, co ci powiem? Nie bgdg juz chyba

foto grafowal sportu.

Michal Mrozek

Jest fotografem, kocha dokumentowai i portretowai 2ycie, ciekawi go czlowiek i

jego codziennoS6. Grafiki, uwielbia design i fypografie. Edukator i promotor

fotografii, od wielu lat organizuje warsztaty i projekty fotograficzne na calym

Swiecie, z najwybitniejszymi fotografami. Jest wydawc4, pomyslodawc4 i redaktorem

naczeln\rtn magazylrn P okochaj F oto grafi e. p 1.
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