
 

 

MAJDAN  RADOSŁAW 

                                                           ROK  UKOŃCZENIA SP 48- 1987 

Radosław  Majdan  urodził  się   10 maja  1972 roku w  Szczecinie. Chodził  do  {..} Szkoły 

Podstawowej Nr 48, gdzie  nauczycielem  wychowania  fizycznego był  Włodzimierz  Obst (późniejszy 

trener Pogoni). W dzieciństwie oprócz piłki nożnej uprawiał koszykówkę i judo (…). Po ukończeniu 

Liceum Ogólnokształcącego studiował w Instytucie Kultury Fizycznej w Szczecinie, jednak go nie 

ukończył.(..) Teraz Radek chce ukończyć szkołę trenerów. Ma już stopień trenera 3 klasy  . Swoją  

przyszłość  wiąże   z  futbolem , więc  pewnie  zostanie   szkoleniowcem.   Pierwszy  swój  mistrzowski 

mecz rozegrał  w 3 . drużynie  trampkarzy  młodszych  5  września  1983  roku  z Chemikiem Police 

(9:0). Po  rozegraniu  39  spotkań, w 1985 roku , przeniósł się  do drużyny  trampkarzy  starszych . Po  

upływie  2 lat  utalentowanego   bramkarza   wziął  trener  juniorów . 1 września  1990  roku  Radek 

rozegrał  swój  premierowy, towarzyski  mecz w pierwszej  drużynie Pogoni. Trzeba jeszcze  dodać że, 

od  1988 roku  grał  w reprezentacji  juniorów(później  w młodzieżówce . Został wtedy  okrzyknięty  

mianem  najbardziej  utalentowanego   bramkarza  młodego pokolenia.Na  swój  pierwszy mecz w 

lidze  musiał  czekać do 1992  roku.  Jednak  debiutu  nie  miał  zbyt  udanego ( 0-3  z  Ruchem  

Chorzów)  Mimo  to, nie załamał  się  stratą  3 bramek . Dalej  trenował  z  wielkim  zapałem. Jego 

ambicje zostały  nagrodzone. Niedługo   potem  został pierwszym bramkarzem Pogoni. 

     Radek Majdan występował w tym klubie 17 lat, zaczynał od trampkarza poprzez wszystkie grupy 

wiekowe, aż do pierwszego składu. Największy sukces to wicemistrzostwo kraju w 2001 r. Nie raz 

uratował zespół przed spadkiem do drugiej ligi. To poprzez dobrą grę w Klubie Szczecińskim dostał się 

do kadry młodzieżowej, a potem do S-kadry. Przez cały okres gry w Pogoni był ulubieńcem 

szczecińskiej publiczności. Zyskał ogromny szacunek wśród fanów, gdy podczas meczu ze Śląskiem 

Wrocław odebrał jednemu z kibiców skradziony transparent Pogoni. 

 W 2001 r. odszedł z Pogoni do klubu tureckiej Superligi Goztepe Izmir. Tam rozegrał 31 meczy 

w sezonie 2001/2002 w podstawowym składzie, jednak po zakończeniu sezonu odszedł do PAOK-u 



Saloniki, w którym wystąpił w 4 meczach oraz zdobył Puchar Grecji. Wiosną 2003 występował w 

tureckim klubie Bursaspor, w którym zagrał 6 razy w Superlidze. Latem 2003 przeniósł się do 

izraelskiego F.C. Ashdod, gdzie grał w 1. Lidze (12 meczy). W przerwie zimowej dostaje się do klubu 

ówczesnych mistrzów Polski – Wisły Kraków. Z drużyną z Krakowa sięgnął po tytuł mistrzowski w 

2004 i 2005 roku, będąc podstawowym zawodnikiem zespołu. Występował również w eliminacjach 

Ligi Mistrzów oraz w Pucharze UEFA. W sezonie 2005/2006 zajął z Wisłą Kraków 2. Miejsce w Orange 

Ekstraklasie. (…) Po zakończeniu sezonu klub nie przedłużył z nim umowy o pracę. 30 czerwca 2006 

zawodnik podpisał dwuletni kontrakt ze swoim macierzystym klubem – Pogonią Szczecin. 21 

października 2006 meczem w Wodzisławiu przeciwko Odrze Majdan zaliczył 300. występ w 

ekstraklasie. W 2007 roku został wybrany do Rady Nadzorczej SSA Pogoń Szczecin. 25 czerwca 2007 

podpisał kontrakt z Polonią Warszawa. 

   Materiał za zgodą R. Majdana oprac.  wg  www.radoslawmajdan.com, 

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Rados%C5%82aw_Majdan#Kariera_klubowa 
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