
Hutnik Warszawa 



Historia i tradycja  

 1957 roku – utworzono koło sportowe Hutnik;   

 1965 rok – pierwszy awans do III ligi, zmiana nazwy z HKS 

Warszawa na HKS Hutnik Warszawa; 

 1983 rok – pierwszy awans do II ligi (pod wodzą J. Engela) 

 1987 rok – największy sukces w historii klubu - juniorzy 

piłki nożnej zdobywają v-ce Mistrzostwo Polski  

 1992 rok – awans do 1/4 finału Pucharu Polski (w 1/8 

finału wygrana z Lechem Poznań – Mistrzem Polski z tego 

sezonu); 

 2012 rok – Hutnik nie otrzymał licencji na grę w III lidze, 

powstał nowy podmiot - Spółka Sportowa Hutnik Warszawa 

Sp. z o.o., który rozpoczyna grę w B-klasie. 
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Hutnik, czyli potencjał 

ludzki 

0
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    Od początku swojej działalności Hutnik słynął z wysokiego 

profesjonalizmu, o czym świadczy imponujące portfolio 

zawodników i trenerów piłkarskich. 

 

  

     Kadra szkoleniowa:                     Piłkarze: 

 

  Jerzy Engel 

  Andrzej Strejlau 

  Janusz Wójcik 

  Bernard Blaut 

  Andrzej Zamilski 

  Mieczysław Broniszewski 

 

  Marcin Żewłakow 

  Michał Żewłakow 

  Grzegorz Szamotulski 

  Marcin Mięciel 

  Marcin Włódarczyk 

  Ryszard Milewski 
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Hutnik dzisiaj - klub 

wielosekcyjny 

 Sekcja piłki nożnej; 

 Sekcja koszykówki; 

 Sekcja koszykówki 

3x3; 

 Sekcja crossmintona; 

 Sekcja triathlonu; 

 Sekcja jeździectwa. 
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 Klub występuje w rozgrywkach IV 

ligi mazowieckiej (grupa 

południowa); 

 

 W sezonie 2015/2016 Hutnik zajął 

4. miejsce w gronie 18 zespołów 

(stan na dzień 2 czerwca br.); 

 

 Zespół odniósł 17 zwycięstw, zaliczył 

6 remisów oraz 8 porażek (stan na 

dzień 2 czerwca br.); 

 

 Z bilansem bramkowym 45-39; 

 

 W kolejnym sezonie klub chce 

powalczyć o awans do III ligi; 

 

 Uruchomi również sekcje 

młodzieżowe we współpracy ze 

znanym klubem Varsovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3 

www.hutnikwarszawa.pl                  05 

Sekcja piłki nożnej 
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 Drużyna opiera się na zawodnikach 

drużyny AGARTE, osiągającej 

spektakularne wyniki w rozgrywkach 

amatorskich; 

 W premierowym sezonie w gronie 

trzecioligowców zespół otarł się o awans 

do II ligi; 

 W sezonie zasadniczym drużyna zajęła 1  

miejsce w grupie C; 

 Później wygrała organizowany przez siebie 

(w hali Shmoolky w Warszawie) turniej 

półfinałowy (trzy odniesione zwycięstwa); 

 W turnieju finałowym zajęła 4. miejsce - 

wszystkie mecze były niezwykle, 

wyrównane kończyły się porażką 

Hutników różnicą nie większą niż 7 

punktów. 
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Sekcja koszykówki 



Sekcja triathlonu 

 

Triathlon to wszechstronna dyscyplina 

sportowa będąca połączeniem pływania, 

kolarstwa i biegania. Zawodnik kolejno 

płynie, jedzie na rowerze i biegnie, a 

czas końcowy obejmuje również  zmianę 

stroju i sprzętu sportowego. 

 

 

 

 Barw Hutnika Warszawa w 

triathlonie broni Katarzyna 

Dąbrowska; 

 

 W zeszłym sezonie zajęła 19. miejsce  

w swojej kategorii wiekowej w zawodach  

Herbalife Ironman 70.3 w Gdyni. 
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Sekcja koszykówki 3x3 

Hutnik Warszawa w rozgrywkach 

reprezentowany jest przez drużynę HW Wild 

Snakes, która wielokrotnie stawała na 

podium krajowych, jak i międzynarodowych 

zawodów. Główne osiągnięcia z 2015 roku: 

 
Międzynarodowy turniej Elity w Louny, Czechy (2. 

miejsce) 

Streetball Turek, Polska (2. miejsce) 

Mistrzostwa Czech w Pradze (2. miejsce) 

Eliminacje Mistrzostw Belgii w Brukseli (2. miejsce) 

Prague International Streetball Cup, Czechy (3. 

miejsce) 

Mistrzostwa Belgii (3. miejsce) 

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Wałbrzychu (1. 

miejsce) 

Mistrzostwa Polski (5. miejsce) 

      

W tym roku zespół wygrał międzynarodowy turniej 

koszykówki 3×3 Indoor Easter Challenge, 

uzyskując awans do Mistrzostw Czech! 
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Sekcja crossmintona 

Zawodniczki crossmintona, startujące 

w barwach Hutnika osiągają bardzo 

duże sukcesy: 
 
 Marta Sołtys została w 2014 roku brązową 

medalistką Mistrzostw Europy; 

 

 W parze z Janiną Karasek zdobyły srebro  

w grze deblowej; 

 

 W 2015 roku obie zawodniczki sięgnęły po 

Mistrzostwo Świata w deblu; 

 

 Obie zawodniczki sklasyfikowane są w czołowej  

dziesiątce światowego rankingu (gra pojedyncza); 

 

 Kilka tygodnie temu zawodniczki wygrały grę 

deblową podczas rozgrywanego w Warszawie 

prestiżowego turnieju ICO Speedminton® Polish 

Open 2016. 
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Rekreacja 

Hutnik Warszawa rozpoczął współpracę z 

Boot Camp Polska. 
 
Trening funkcjonalny na powietrzu w grupie. Ćwiczymy 

wszystkie partie ciała, motorykę, wzmacniamy 

wytrzymałość i odporność. Grupa daje wsparcie i 

motywację do ćwiczeń. Metoda wywodzi się z ćwiczeń 

wykonywanych w trakcie szkoleń armii amerykańskiej, 

ale zajęcia Boot Camp Polska bardziej przypominają 

dobrą zabawę z młodzieńczych lat niż wojskową 

musztrę. 
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Hutnik widoczny w dzielnicy 

Hutnik stopniowo zwiększa swoją obecność  

na Bielanach. 
 
 Kwartalnik „Duma Bielan” dystrybuowany w nakładzie 

1200 egzemplarzy wśród mieszkańców Bielan; 

 
 Stała obecność redakcyjna w miesięczniku „Nasze 

Bielany”, wydawanym przez Urząd Dzielnicy – Bielany; 

 
 Akcje plakatowa organizowana przed wybranymi meczami 

koszykarzy i piłkarzy; 

 
 Obecność na wydarzeniach organizowanych przez dzielnicę – 

udział w piknikach: Witaj Lato na Bielanach, Żegnaj Lato 

na Bielanach; 

 
 Własne inicjatywy skierowane do mieszkańców Bielan – 

m.in. Dzień Dziecka przy okazji meczu z KS Warka. 

0

3 

www.hutnikwarszawa.pl                  11 
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Hutnik widoczny w dzielnicy 



Hutnik – coraz większa siła 

marketingowa 

Hutnik rozszerza zakres swoich działań  

marketingowych: 
 
 Kwartalnik „Duma Bielan” dystrybuowany w nakładzie 1200 

egzemplarzy wśród mieszkańców Bielan; 

 

 Akcje plakatowe organizowane przed wybranymi meczami 

koszykarzy i piłkarzy; 

 

 Programy przedmeczowe (rozdawane przez każdym meczem); 

 

 Banery sponsorów obecne na stadionie przy ul. Marymonckiej 

podczas rozgrywania meczów Hutnika; 

 

 Stacjonarny sklep kibicowski w lokalu klubowym  przy ul. 

Wrzeciono 41; 

 

 Niedawno nawiązana współpraca sponsoringowa z firmą BYŚ. 
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Hutnik – coraz większa siła 

marketingowa 
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Hutnik – bliska współpraca 

z mediami 

    Hutnik systematycznie zwiększa swoją 

obecność w mediach: 
 
 Stała współpraca z miesięcznikiem „Nasze Bielany”; 

 

 Nawiązanie współpracy patronackiej z innymi mediami: 
 Polska Telewizja Sportowa 

 Warszawski Serwis Prasowy 

 Informator Stolicy 

 

 

 

  

 
 Regularne zapowiedzi i relacje spotkań wysyłane do 

mediów drukowanych oraz elektronicznych. 
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Hutnik w mediach - 

podsumowanie 

 

 

 

    W sezonie 2015/2016, w związku z dynamicznym rozwojem 

klubu, Hutnik Warszawa zwiększył swoją obecność w 

mediach, na co złożyło się łącznie: 

 

 

 

 405 publikacji w Internecie; 

 22 publikacje w prasie; 

 2 nagrania RTV; 

 3 relacje on-line w Internecie (we współpracy 

z Polską Telewizją Sportową); 

 Co daje łączny ekwiwalent reklamowy w 

kwocie 174 000 złotych*. 

 

*  Według cenników reklamowych na dzień 1 czerwca 2016 

www.hutnikwarszawa.pl                  16 
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Hutnik – bliska współpraca 

z mediami 



Dostępne materiały video 

1. Współpraca z Polską Telewizją Sportową (patronem 

klubu) 
 

 Mecze do obejrzenia w trybie on-line oraz później z 

odtworzenia; 

 

 Duże oglądalność meczów  – spotkanie z UKS Łady 

obejrzało prawie 1500 widzów. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skróty spotkań dostępne w Internecie 
 

  Na oficjalnym kanale Hutnika Warszawa na YouTube.pl. 
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Internet 

1. Mocna obecność Hutnika w kanałach typu social 

media: 
 
 Ponad 2300 fanów na oficjalnym fan page’u na 

Facebook.com; 

 

 Skróty spotkań dostępne na kanale YouTube; 

  

 Planowane uruchomienie konta na portalu Twitter; 

 

2. Wysoka oglądalność strony internetowej 
    (www.hutnikwarszawa.pl)  
 
 Największa oglądalność spośród wszystkich 

czwartoligowych zespołów z Mazowsza. 
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Realizacja celów i wartości 

 Integrowanie lokalnej społeczności poprzez wspólne 

kibicowanie Hutnikowi Warszawa; 

 

 Rozwijanie kolejnych sekcji i projektów sportowych; 

 

 Propagowanie zdrowego oraz aktywnego trybu życia 

wśród mieszkańców Bielan; 

 

 Organizowanie wydarzeń skierowanych do dzieci i 

seniorów; 

 

 Bycie czymś więcej niż tylko klubem sportowym – 

organizacją, z którą utożsamiają się wszyscy mieszkańcy 

Bielan. 
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Obiekt klubowy 

 Miejsce spotkań i odpraw piłkarzy; 

 

 Sklepik kibicowski z pamiątkami i 

gadżetami Hutnika Warszawa; 

 

 Miejsce spotkań towarzyskich kibiców 

Hutnika Warszawa; 

 

 Lokal świadczący usługi nadruków na 

koszulki w okazyjnych cenach; 

 

 „Skarbiec klubowy” – możliwość 

obejrzenia wybranych trofeów Hutnika 

Warszawa. 
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Aktualni partnerzy  

i sponsorzy 
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