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Rozmowa z Tomaszem Urbanowiczem, 
prezesem stowarzyszenia kultury fizycznej 

„Ułani Lacrosse Team”1 
 

Przypadek zespołu „Ułani Lacrosse Team” pokazuje historię, jak grupka pasjonatów 
stworzyła klub sportowy w nieznanej szerzej dyscyplinie sportu w Polsce. Dzięki 
crowdfundingowi i funduszom pozyskanym za pośrednictwem strony „PolakPotrafi.pl” 
Ułani mogli wystartować w rozgrywkach i zostać dziewiątą drużyną zrzeszoną w polskiej 
federacji Lacrosse. 

 

Jak wpadliście na pomysł zdobycia finansowania klubu w oparciu o crowdfunding? 

Bazowaliśmy na doświadczeniu Federacji Lacrosse. W serwisie PolakPotrafi.pl była już 
wcześniej akcja dotycząca tej dyscypliny sportu, rzecz dokładnie dotyczyła zbiórki dla 

                                                 
1 Jest to całość rozmowy, na podstawie której powstał przykład na str. 445. Rozmowę przeprowadził Szczepan 
Kościółek w lipcu 2015. 

http://www.turystyka.uj.edu.pl/przedsiebiorczosc-w-sporcie
http://www.ulanilublin.pl/
http://www.turystyka.uj.edu.pl/przedsiebiorczosc-w-sporcie
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reprezentacji kraju. Wtedy to wypaliło, stąd pomyśleliśmy, że może i my możemy spróbować. 
Potrzebowaliśmy niewielkiej kwoty potrzebnej nam do startu w lidze. Udało się.  

Trudno pozyskać finansowanie za pośrednictwem tego instrumentu? 

Serwis jest prosty w obsłudze. W praktyce wystarczy zarejestrować się i atrakcyjnie 
przedstawić projekt. Potrzebowaliśmy niedużej kwoty, co moim zdaniem zaważyło o 
powodzeniu tego przedsięwzięcia. 

Inicjatywa sportowa zainteresowała użytkowników serwisu? 

Główną grupą, której odzew był widoczny to ludzie ze środowiska Lacrosse. To dzięki tym 
osobom udało się rozreklamować projekt i ostatecznie zebrać potrzebną kwotę. 

Czyli wparcie środowiska było tutaj kluczowe.  

Start nowego zespołu w tak niepopularnym jeszcze sporcie to duże wyzwanie. Bez pomocy 
drużyn już funkcjonujących jest to raczej niemożliwe. Żadne informacje znalezione w 
Internecie, ani żadna książka nie pokażą tego co zawodnik, który trenuje i zna ten sport w 
praktyce.  

Dużą barierą wejścia jest też dostęp do sprzętu. Tutaj także pomogli nam zawodnicy innych 
klubów. Początkowo sprzęt wypożyczał nam klub z Wrocławia, pierwsze treningi odbyły się w 
Warszawie, a warsztaty zajęciowe (prowadzone przez braci Jana i Mateusza Rydzaków z 
Wrocławia) miały miejsce w Lublinie. Potem pojawiły się turnieje towarzyskie z klubami już 
grającymi w lidze. Dalej było tylko łatwiej. Funkcjonujemy już trzy lata i dotarliśmy do takiego 
etapu, że organizacyjnie jesteśmy samowystarczalni, łącznie z kształceniem nowych 
zawodników. 

Co było najtrudniejsze w budowaniu drużyny?  

Myślę, że wszystkie problemy biorą się z braku popularności naszej dyscypliny. Powoduje to 
trudności ze znalezieniem chętnych do gry. Organizujemy rekrutacje, akcje promocyjne, ale 
mamy dużo trudniej niż kluby ze sportów, gdzie funkcjonują profesjonalne ligi zawodowe. 
Lacrosse to bardzo techniczny sport, trzeba dużo trenować i włożyć dużo pracy, żeby podnieść 
swoje umiejętności. Braki kadrowe to w takich inicjatywach norma. Ludzie, którzy już 
zdecydują się trenować raczej są wierni dyscyplinie. Jeżeli ktoś rezygnuje z tego sportu to 
zwykle na skutek czynników losowych. O znalezienie zastępstwa zawsze jest jednak trudno. 
Dobrym prognostykiem jest to, że nasze pokazy bardzo dobrze przyjmowane są przez dzieci. 
W stosunku do futbolu amerykańskiego rozwijamy się wolniej, ale z czasem powinno to 
wyglądać dużo lepiej. 

Problemy personalne to jedno, a co było najtrudniejsze w budowaniu drużyny od strony 
technicznej?  

Myślę, że głównym problemem jest kwestia domknięcia budżetu. Ponosimy koszty podróży i 
wynajmu boisk. Sprzęt też kosztuje. Dużą pomocą było dla nas wsparcie środowiska Lacrosse, 
o którym już mówiliśmy. Pomoc docierała z resztą nie tylko z Polski. Otrzymaliśmy również 
wsparcie ze Stanów Zjednoczonych od jednego z byłych zawodników Lacrosse’a, który wysyła 
do Polski sprzęt potrzebny do uprawiania tej dyscypliny sportu. Dostęp do potrzebnych 
akcesoriów jest w naszym kraju bardzo ograniczony, stąd ich zakup opiera się głównie na 
aukcjach internetowych i paczkach od znajomych z emigracji.  

Mimo tych różnych problemów tak organizacyjnych, jak i finansowych jestem przekonany, 
że będziesz zachęcał młodych ludzi do podejmowania nowych inicjatyw sportowych. 
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Na swoim przykładzie wiem, że człowiek często próbuje swoich sił w różnych dyscyplinach 
sportu. Ja trenowałem piłkę nożną, na poważnie angażowałem się też w futbol amerykański. 
Sam fakt wprowadzania jakiejś nowości, budzenia zainteresowania sportem, czytania o swoich 
wynikach w mediach lokalnych czy nawet występy w telewizji - to wszystko bardzo przyjemne 
rzeczy. Oczywiście to tylko sport amatorski, ale takie inicjatywy są potrzebne, bo pobudzają 
ciekawość ludzi. 

 

 

 

https://polakpotrafi.pl/projekt/polska-liga-lacrosse

