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, kiedy przyj^lem si^ do MOSiR-u jako portier.
Pracowalem na tym stanowisku przez dwa miesi^ce, dopoki nie zostala zorganizowana impreza
masowa na stadionie, po ktorej murawa zostala bardzo zniszczona. Pan, ktory si^ ni zajmowal,

zrezygnowal z pracy i wtedy przej^lem jego obowi^zki. Bralem udzial w kilku szkoleniach
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na ten temat i od tamtego momentu jestem do dzis.

v ;
Murawa w Jastrz?biu cz?sto jest chwalona przez pilkarzy.
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Jak wygl^da na co dzien opieka nad traw?
Codziennie, przychodz^c do pracy, sprawdzamy wraz z Tomkiem Bukowskim
(ktory zast^pil Radka Borowskiego) czy murawa jest dobrze nawilzona. Jesli nie jest, zabieramy si?
od razu za jej podlewanie. Potem przechodzimy po calej murawie i sprawdzamy czy nie
procz trawy nie rosnie. Jesli widzimy np. jakies mlecze, to wycinamy je, zeby ladnie wygl^dalo.
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Po meczach, kiedy ta trawa jest najbardziej stratowana, co Pan musial zrobic w pierwszej
kolejnosci? Ruszal Pan tego samego dnia czy na spokojnie w kolejne dni?
Mecze koricz^ si? wieczorem, wi?c nast?pnego dnia z samego rana przyst?pujemy do rownania

trawy specjalnym sprz?tem. Po tym bierzemy si? do szczotkowania. W kolejnym dniu bierzemy

X.J

kosiark? nozow, zbieramy odpadki pozostale na murawie. Jesli brakuje jakiejs cz?sci,
to wycinamy now^ z urawy zast?pczej i wstawiamy w miejsce tej wyrwanej cz?sci.
No a na trzeci dzien to podlewamy, zeby i?knie roslo.
He czasu zajmowalo Panu skoszenie calego boiska i jak^ dhigosc ma przystrzyzona trawa?
Kosimy teraz na wysokosc 2,4 cm. Jak trawa jest wyzsza niz zazwyczaj, to uzywamy

oo

kosiarki nozowej, dzi?ki ktorej czas koszenia wynosi dwie godziny. Z kolei przed meczem s^ dwa
koszenia przy pomocy kosiarki rotacyjnej i czas nieco dluzszy, bo od dwoch i pol do trzech godzin.
Ponoc z kwiatami trzeba rozmawiac. Rozmawia Pan z traw^?
Zawsze powtarzam, ze z kwiatami, traw czy nawet drzewami trzeba rozmawiac (smiech).

Wesolo jest si? polozyc czasem i podotykac traw?, zeby fajnie rosla.
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,Jastrz^bski Sport"
nowym stowarzyszeniem
Juz wkrotce sympatycy jastrz^bskiego

za lodowisko stuzyt basen uzdrowiska znaj-

jewska - medalistka Mistrzostw Europy Ju-

sportu, starsi i mtodsi, b^d^ miec mozli-

duj^cy si^ w dzielnicy Zdroj, natomiast za

niorow i Mistrzostw Swiata Juniorow, VII za-

wosc angazowania s\^ w przerozne dzia-

wodniczka Igrzysk Olimpijskich wAtenach.

Zdroju. Powstaje bowiem nowa organi-

tyzwy- butygornicze z przymocowanymi za
pomoc^ nitow ptozami.Taki by+ start w mie
scie dyscypliny sportowej, w ktorej aktual-

zacja, dzi^ki ktorej starsi mitosnicy b^d^

nie JKH GKS Jastrz^bie wyst^puje od kilku

mogli odswiezyc wspomnienia, zas mto-

lat na najwyzszym szczeblu rozgrywkowym

Jak widac nasze klubyzafundowaiymiejscowym pokazy sportowych umiej^tnosci na
najwyzszym poziomie, a zdarte gardta po

dzi bqdq mieli szans^ na poznanie histo-

w Polsce, maj^c na koncie m.in. dwukrotne

okrzykach radosci trudno by zliczyc. Stowa-

rii sportu w naszym miescie.

zwyci^stwo w rywalizacji o Puchar Polski.

rzyszenie "Jastrz^bski Sport" powstaje po
to, aby starszym mieszkahcom odswiezyc

Nasze miasto, mimo ze jest stosunkowo

Wielbiciele siatkowi rowniez podziwiali
umieJ^tnosci wielu gwiazd wielkiego forma-

wspomnienia, a mtodych edukowac w kwe-

tania zwi^zane ze sportem wjastrz^biu-

stii bogatej historii sportu w Jastrz^biuZdroju. Glownymi celami stowarzyszenia

mtode, zapisato na kartach historii wiele
ciekawych momentow. Na najwyzszych
krajowych szczeblach rozgrywek wyst^puj3
lub wyst^powali m.in. pitkarze, hokeisci,

tu przyjezdzaj^cych do naszego miasta.
Klub utworzony w 1961 roku pod nazw^
Gornik jastrz^bie, a aktualnie Jastrz^bski

siatkarze, bokserzy, judocy. To oczywiscie

W^gielwyst^pujeod latwnajwyzszej lidze.

docieranie do osob posiadaj^cych pami^tki klubowe z minionych lat

Kolejnym ciekawym rozdziatem jastrz^bskiego sportu jest klub bokserski, w ktorego
szeregach wyst^powat m.in. byly zawodowy
mistrz swiata organizacji IBF i IBO w wadze
juniorci^zkiej, WBC w wadze potci^zkiej,

kolekcjonowanie, archiwizowanie i udo-

tylko cz^sc dyscyplin sportowych, dzi^ki
ktorym zarowno my, jak i nasi ojcowie oraz

gdzie GKS Jastrz^bie wyeliminowat Legi^

mi^dzynarodowy mistrz Polski - Tomasz

st^pnianie osobom trzecim w postad
statej wystawy zbiorow i pami^tek klubowych z dawnych lat
wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatow muzealnych dotycz^cych hi
storii sportu wJastrz^biu-Zdroju

Warszawa, maj3C3 wowczas w sktadzie polskiego pitkarza wszechczasow - Kazimierza

Adamek.

organizowanie imprez, wystaw tema-

Deyn^. Dzi^ki klubowi pitkarskiemu mieszkahcy mieli okazJ^ zobaczyc w akcji wielu
wybitnych pitkarzy: Franciszka Smud^,

przy sportach kontaktowych nie
mozna zapomniec o sekcji judo, w klubie
zaczynaj^cym pod egid^ GKS Jastrz^bie,
a aktualnie KOKA Jastrz^bie wyst^powaty

dziadkowie przezyli emocje zapadaj^ce
w pami^c na dtugie lata.
Pewnie cz^sc czytelnikow byta obecna na
pami^tnym meczu 1/8 Pucharu Polski,

Grzegorza Lat^, Henryka Kasperczyka, czy

medalista mistrzostw Europy amatorow,

tycznych, prelekcji
podejmowanie dziatah edukacyjnych,
maj^cych na celu zainteresowanie dzie-

ci i mtodziez histori^ sportu w Jastrz^biu-Zdroju

m.in. Beata Maksymow-Wendt - multime-

wydawanie publikacji poswi^conych hi

dalistka Mistrzostw Polski, Mistrzostw Eu
ropy i Mistrzostw Swiata, trzykrotna uczest-

storii sportu w miescie
wspieranie dziataii maj^cych na celu

Zapewne znajd^ si^ takze osoby pami^ta-

niczka Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie,

tworzenie infrastruktury sportowej wja-

j3ce pocz^tki jastrz^bskiego hokeja, kiedy

Atlancie i Sydney, a takze Anna Zemta-Kra-

strz^biu-Zdroju

chociazby aktualnego kapitana Reprezentacji Polski - Roberta Lewandowskiego.

Dzieii dziecka z GKS-em Jastrz^bie
Kibice wraz z pitkarzami GKS-u Jastrz^bie, Faridem Alim i Damianem Trontem,
odwiedzili wychowankow Przedszkola Specjalnego w Jastrz^biu-Zdroju
-Jak co roku nasi przyjaciele - pitkarze i kibi
ce GKS-u, mile zaskoczyli nas swoj^ obecno-

sci^, choc w zasadzie nie powinnismy si^
dziwic. Tak bardzo przyzwyczailismy s\^ do
tego, ze z nami S3, ze jest to zupetnie natu-

ralne, szczegolnie podczas swi^towania
Dnia Dziecka. Ta przyjazh jest bezcenna, ze
wzgl^du na wielk3 radosc dzieci - podsumowata wizyt^ dyrektor placowki, Joanna Eo-

tarn wejsc, by usmiech dzieci nie schodzit
im z twarzy. Specjalnie z okazji ich swi^ta

opiekunowie placowki przygotowali dla
nich przedstawienie 0 cyrku, do ktorego
byli rowniez zaangazowani. Najmtodsi mie
li okazj^ m.in. podnosic ,,ci3zk3" sztang^

czy prowizorycznie chodzic po linie.

To na szcz^scie nie byt koniec atrakcji - pit
karze wraz z dziecmi wyszli do przedszkolnego ogrodu, gdzie czekaty na nich ogromne bahki mydlane, muzyka i zwierz^ta, takie
jak got^bie czy przyjaznie nastawione kozy.
Na koniec spotkania pitkarze mieli szansQ
zmierzyc si^ z podopiecznymi przedszkola
w mini zawodach sprawnosciowych.

Po ,,nri3cz3cych" zmaganiach w cyrku

dzihska-Czoch.

podopieczni zostali obdarowani przez pitkarzy klubowymi kolorowankami, jak i ma-

Wiele nie trzeba pisac, bo ci, ktorzy wie-

S3 balonow w zielono-czarno-zottych bar-

dz3 choc troch^ 0 relacji mi^dzy kibicami

wach. Kibice zas przekazali, zebrane pod

Klubu, FundacJ3 Familia a Przedszkolem,
doskonale wiedz3 0 tym, ze wystarczyto

czas licytacji koszulki tukasza Fabiahskiego, pieni3dze na rzecz placowki.

Czy byto warto? Zawsze mito jest angazowac si^ w nawet najmniejsze dziatania
z udziatem dzieci. Widz3c ich zadowolenie
i radosc wiemy, ze tego typu spotkania
dobrze wptywaJ3 na ich samopoczucie i nie
tylko.
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Dzieh dziecka to dzieh wyczekiwany
nie tylko przez najmtodszych, ale rowniez przez starszych - w kohcu widok
usmiechow na twarzach dziecl to cos,
czego nie da si^ opisac. Ten dzieh moz-

na uczynic wyj^tkowym dzi^ki drobnym prezentom czy roznym atrakcjom,

takim jak pikniki, festyny czy zabawy.
Nie zapominajmyjednako tym, ze o radoscdziecipowinnismystaracsi^naco

dzieh, nie tylko od swi^ta:).
W zwi^zku z Dniem Dziecka w naszym

miesciezorganizowanyzostalWielkiPiknik

Jastrz^bskiej Spolki WQglowej na Stadionie
Miejskim. Dobr^ zabaw^ zapewniaiy zespoly o ogolnopolskiej slawie, a na wszystkich czekala moc roznych atrakcji. Ale po
kolei.

Piknik rozpocz^l si^ o godzinie 16. Przez
kolejne trzy godziny pracownicy osmiu zakladowJSW zmagali si^ w siedmiu bardzo
widowiskowych konkurencjach. 0 najwyzszy stopieii podium rywalizowafy ze sob^
zespoty KWK Pniowek, KWK Budryk oraz
Ruchow Knurow, Szczyglowice, Borynia,
Zofiowka i Jastrz^bie, a takze druzyny Biu-

ra Zarz^du i Zakladu Wsparcia Produkcji.
Rozgrywki dostarczyty wszystkim wielu
emocji.

W miQdzyczasie na Hali Omega przy sta
dionie na najmtodszych czekaiy rbzne
sportowe atrakcje, takiejakcymbergaj, sy-

mulatoryjazdy samochodem, stoiy do pil
ka rzykow, maszyny do gier zr^cznoscio-

wych i do mierzenia sily uderzeh i kopni^c.
Dzi^ki koszom do gry ustawionym na roz
nych wysokosciach swoj^ celnosc mogli
sprawdziczarownowi^ksijakimniejsi.

Dzi^ki slonecznej pogodzie dzieci mialy
mozliwosc zabawy na swiezym powietrzu
i korzystania z dmuchanych zamkow, mogly tez namowic swoich opiekunow na
pyszne lody, gofry czy balona. Mozna bylo
tez skosztowac darmowych p^czkow, a na

spragnionych czekaiy butelki z napojami

%
IA
owocowymi. Organizacja calego przedsipwzipcia stala na bardzo wysokim poziomie.

Okoto godziny osiemnastej zakonczyly sip
zmagania zespolow poszczegolnych kopalni. Ogloszono werdykt: I miejsce wTur-

nieju o Puchar Prezesa JSW zajpla druzyna
z Ruchu Knurow, miejsce II przypadlo RuchowiZofiowka. Najnizszystopien podium
wywalczylizawodnicyzkopalniBudryk.
Po ogtoszeniu wynikow nadszedt czas na

prezentacjp poszczegolnych jastrzpbskich
klubow sportowych, takich jakjastrzpbski

Wpgiel, JKH GKS Jastrzpbie czy GKS Ja
strzpbie. Przyokazji omawiania pilkarskich
sukcesow naszego klubu prezes Dariusz
Stanaszek przedstawil najnowsze aktywnosci i cele Klubu, a takze osi^gnipcia dotyczpce aktualnych projektow, mipdzy innymi Akademii Pi^karskiej GKS Jastrzpbie,
Fundacji Familia czy magazynu ,,G6micza
Wiara". Na scenp weszli takze mlodzi pitkarze Akademii, ktorzy w Turnieju o Puchar

Tymbarku zajpli II miejsce w finale wojewodzkim. Zostali oni przy tej okazji oficjalnie nagrodzeni przez Klub. Wszystkich
wzruszyia szczera radosc maluj^ca sip na
twarzach naszych najmlodszych zwycipzcow.

Okoto godziny 20. nadszedt czas na dawkp
dobrego brzmienia, ktore zapewnily nam
zespoty: tzy, Blue Cafe czy Golec uOrkiestra. Publicznosc swietnie sip bawita
przy dobrze znanych utworach. Wielki PiknikJSWzakohczytsipwidowiskowympokazem sztucznych ogni, ktory sprawil, ze im-

preza ta z pewnoscip zapadnie wszystkim
w pamipci. Miejmy nadziejp, ze takie wydarzenia bpdp sip odbywac w naszym
miescieczpsciej.
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Wyjptkowa rozmowa, ktorp przeprowadzilismy wraz z Grzegorzem Drazikiem i Oskarem Mazurkiewiczem zzawodnikiem, ktory dla GKS-u Jastrzpbie grat przez ponad
siedem lat. O swoich pasjach czy wspomnieniach w klubie opowie nam Piotr
cholski, ktory wraz z koricem sezonu pozegnat sip z jastrzpbskp GieKSp.

Jak zaczpta sip Twoja przygoda z pitkp?
Pamiptam, kiedy jako dziecko, obejrzaiem
juz w peini swiadomy mecz Ajax -Juventus.
Ajax wtedy przegrat, ale tak ta druzyna mi zaimponowaia, ze zaczptem sip interesowac
pitkp. Wychodzitem z kolegami grac na boisko, a jako, ze sip wyrozniatem na tie innych,

Nie raz musielismy sip dostac z R^Tnika do
Jastrzpbia w dwadziescia j^nut i sip
udawato, ale jakby policzyc ^^^ystkie punkty
karne, ktore zaliczylismyj^a^gu tych wszystkich lat, a nie s^ udoky^nentowane, to byiyby
liczone w tysipca^i^ak nie dziesiptkach ty-

to brali mnie do swojej druzyny chtopacy

sipcy. Ale takie afuroki dojazdow. Zadnego
mandatu pt^zten czas nie dostalismy, wipe

starsi ode mnie.Jezdzitem tez w szkole pod-

jest dobrj^dodaje Grzegorz.

stawowej na turnieje, a na treningi zaczptem

chodzic dopiero w piptej klasie. Wtedy kolega zabrat mnie do RKP Rybnik i tarn zaczp
tem systematycznie trenowac. Pozniej sciez-^

ka kariery byta naturalna - po kolei zalic
tern wszystkie poziomy, az trafilem

niorskiej druzyny ROW-u, a poznia^^To Jastrzpbia. Miatem jeszcze polroy^y epizod
w Marklowicach, ale generaj^^ie w catym

Cz^fkarates mandatem ktoregos
^woich kolegowz pracy?

rNie byto okazji, zeby ukarac kogokolwiek
z klubu, ale ja bytem takim pobtezliwym policjantem, ktory raczej nie wypisywat manda-

tow. Jak juz sip zdarzyto, to takim typowym
chamom, ktorzy na to zastogiwali i byli niereformowalni. Zazwyczaj od tego odchodzi-

swoim zyciu bytem w dwo^^Tklubach, z czego jestem bardzo duna^^ bo jestem zwo-

tem, wolatem bardziej pomagac ludziom na

lennikiem przywipzaaisdo barw klubowych.
Cieszp sip, ze ni^musiatem nigdzie wyjez-

tez sip zdarzato, ze pomagatem obejsc jakos
mandat albo jak byfy zdjpcia z fotoradarow,
to staratem sip, zeby skohczyto sip to po-

dzac i moglen^wipzac sip z jednp lub drugp
druzynp. N^jTepsze wspomnienia jednak
pozostpp^ftutaj, wjastrzpbiu.
Za^djesz, ze duzo wczesniej

lie skupites sip wytpcznie
na pike i az do poprzedniego
roku tpczytes futbol z pracp?
Cipzko powiedziec. Caly czas zytem w prze-

konaniu, ze jednak dato sip to pogodzic i bylismy takim zywym przyk^adem, nie tylko ja,

interwencjach domowych. Tutaj, w szatni,

uczeniem. Na ile sip dato, na tyle poma
gatem.

Czy byt lub jest pitkarz, z ktorym
wspotpracowato Ci sip najlepiej?
Mielismy swoje pary na treningach, bo dose
czpsto trenuje sip w dwojkach, ale te treningi
byty na tyle urozmaicone, ze trzeba byto
wspotpracowac z kazdym. Nie byto takiej
osoby w druzynie, z ktorp obawiatbym sip
wspotpracowac albo ta wspotpraca by nie
wychodzita.

Jak wyglpdajp relacje mipdzyTobp,

Zmienites klub na ROW 1964 Rybnik,

a kolegami zjastrzpbia?

w ktorym kiedys grates...

Na razie dalismysobie przerwp, caly rokspp-

Szczerze powiem, ze bytem juz prawie doga-

dzilismy razem i to wystarczy (smiech), a poza tym, kazdy wyjechat gdzies na wakacje.
Na pewno chciatbym utrzymywac kontakt
zchtopakami.

dany z Pniowkiem Pawtowice. Ostatni dzieh,

ale rowniez inni, ktorzy pracowali, ze jednak

poprositem o czas do namystu, a dwie godzi-

ny pozniej dostatem telefon od prezesa
ROW-u, ktory zaproponowat rozmowp i sip
zdecydowatem. Warunki bardzo podobne,

mozna byto grac i trenowac. Aczkolwiek na
poziomie pierwszej ligi trzeba sip skupic wyIpcznie na pike. Tojednakjest poziom, gdzie

Smiejemy sip z chtopakami, ze jak zacznp sip

ale przespdzity te dojazdy. Jednak majpetrzy

treningi, a Piotrka nie bpdzie na parkingu, na
ktorym zawsze czekat na mnie, to bpdp

minuty drogi samochodem na stadion, to
czas zaoszczpdzony. Moja zona miata w tym

rzeczywiscie ta praca, jesli jest cipzsza, wy-

dzwonid i sip pyta^ dlaczego go jeszcze nie

magajpca wipkszego skupienia czy zaangazowania sity fizycznej, musi pojsc w odstaw-

ma - mowi nasz bramkarz.

temacie decydujpey gtos, bo miata wizjp, ze
treningi bpdp rzeczywiscie trwaty dwie godziny, a nie cztery, jak to zazwyczaj byto z wy-

kp i trzeba sip skupic na trenowaniu.

Jaki meczzapamiptates najbardziej
wciqgu tych siedmiu lat wGKS-ie?
Kilka takich meczow byto, ate najbardziej

Przez te wszystkie lata gry
wjastrzpbiu na treningi jezdziliscie

jazdami.

razem z Grzegorzem Drazikiem.

zapadl mi w pamipci mecz w 1/8 Pucharu
Polski z Gornikiem tpczna, w ktorym miatem

Oskar cos wspomina o Waszych
grach planszowych na obozach
czy wyjazdach. Opowiedz o tym.

Jak to wspominasz?

asystp. No i z Radomiakiem, z ktorym gra-

Odkpd zaczpty sip jakies dtuzsze wyjazdy

Byt taki okres, ze wszyscy sip z nas smiali, ze

lismy rundp wczesniej i podczas ktorego

przyjezdzamyjako ostatni, na styk. W szatni
mielismy regulamin i za kazde spoznienie
mielismy p^acic pipe czy dziesipc ztotych. To
byto liczone praktycznie w sekundach. W
cipgu tych siedmiu lat zdarzyto sip, ze moze z
pipe razy ptacilismy kary za spoznienie, bo
rzadko bylismy niepunktualni.

strzelitem bramkp. Te dwa mecze szczegol-

z druzynp, gdzie w grp wchodzit hotel czy tez
obozy, mielismy takp ekipp od gier planszo
wych i nie powiem, byto bardzo fajnie. Cieka-

nie, bo dotozytem do nich swojp cegielkp.
W lidze zas byt to mecz z GKS-em Katowice
na Bukowej. To byt taki mecz, ktory dat nam
kopa na catp rundp jesiennp. Derby, nasi kibice i zwycipstwo to byta radosc nie do opi-

w mafip, czpsto kosztem pokera, no i tak ten

sania.

trend utrzymatsip do dzisiaj.

we gry, dobre towarzystwo, na pewno niejeden wieczor bytzarwany. Z czasem przenio-

sto sip to na catp druzynp, zaczplismy grac
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wat. Bytotowdrugiej lidze.

wdzi^cznym turyst^, ktory nie zatrzymuje
si^, ani nie narzeka, wi^c mozna isc do

Jakdtugo pracujeszwpolicji?
Tak dtugo, jak gratem wjastrzpbiu - prawie
osiem lat. To byttaki rokzmian w moim zyciu
- praca, gra, dziecko, rodzina. Wszystko sip

dziato wjednym roku.

Masz juz dwojkp dzieci.
Czuj^ one bardziej, ze maj^
tatp policjanta czy pitkarza?
Powiem szczerze, ze syn bardziej czuje, ze
ma tatp policjanta, bo za pitkp, o dziwo, nie

przepada. Jak jest jakis mecz w telewizji, to
od razu przetpcza. Czasem jak gram na
meczu, to potrafi sip skupic na maksymalnie

15 minut, potem biega po schodach i sip bawi. Wi^c jego raczej pitka w ogole nie interesuje. Od czasu do czasu dostaje ode mnie
koszulk^, zeby przypomniec mu, ze jednak
totezjestmojfach.
Niedawno zaliczytes wypraw^,
do ktorej chyba nie do kohca

W ROW-ie tez b^dziecie grac w mafi^?
Nie wiem czy w ROW-ie ta gra jest praktykowana i czy kiedykolwiek sip przyjmie. Nie
wiem, czy wtym klubie bpdptp nasz^'swipt^
grp"tak propagowatjaktu (smiech). To raczej
znakrozpoznawczydruzynyzjastrzpbia.

bytes przygotowany...
Tak, bytem w gorach. Poszedtem na te najwyzsze szczyty Tatr jak amator, bo nie wzi^-

tem ze sob^ zadnego jedzenia i jedyne, co
miatem, to byta woda.Juz bytem na Orlej Perci i w potowie zrobito mi s\^ bardzo stabo, nie
wiedziatem czy to przez wysokosc, czy przez
brak w^glowodanow. Zastanawiatem si^,

co zrobic, bo w takiej sytuacji ci^zko byto
zejsc czy pi^c s\^ w gorQ. Wystraszytem s\^

W swojej karierze robites same

i stwierdzitem od razu, ze ostatni raz wcho-

awanse. Mozna sip spodziewac zatem,

ze druzyna ROW-u szybko awansuje.

dz^ w gory bez zadnego jedzenia. Juz miat
em wizJ^, jak ratuje mnie TOPR.,

Czasem trzeba zrobic krok do tylu, zeby moc
zrobic dwa do przodu. Nie wiem, czy kiedy

Turystow byto duzo?

kolwiek bytem ponizej dziewi^tego miejsca
wtabeli, musiatbym to sprawdzic. Nigdy nie

Ze schroniska wyszedtem o czwartej nad ranem i nikogo nie spotkatem. Dopiero poz-

musiatem drzec o utrzymanie i to jest bardzo fajne. Nie zazdroszczp tym, ktorzy choc
raz zaznali goryczy spadku. Na szczpsde nie
wiem, jakie towarzysz^ temu emocje i odczucia, i nie chciatbym wiedziec. Choc pamiptam, ze mielismy raz ciepto. Byto to

niej, na Kozim Wierchu, byto kilka osob, a jak
wracatem,tojuz dopiero duzo ich byto.

w trzeciej lidze i moglismy spasc nizej, ale to
byta sytuacja spowodowana reorganizacj^
rozgrywek, a nie naszymi umiejptnosdami.

Zzawodu jestes policjantem.
Planujesz wrocic do pracy?
Tak, mam to w planach. Myslp, ze w Rybniku
juz odchodzp od tego, ze zyje sip tylko z pi+ki
i wipkszosc zawodnikow oprocz grania w pi+kp normalnie pracuje, wipe ja na pewno tez
wrocp. Tyle lat potrafitem pogodzic pitkp
z pracp, wipe teraz tez sobie poradzp. Ogarnp pracp, pitkp, budowp nowego domu

Wchodzenie na gory z tahcuchami

jest ciekawsze? (OSKAR)
Tak, bardzo. Ta Orla Perc jest bardzo fajna
i przede wszystkim nie jest taka straszna, jak
s\q wydaje. Ale jesli ktos ma l^k przestrzeni
i wpada w panik^, ze nie pojdzie dalej, to
katastrofa - goscia nie sci^gniesz (smiech).

Jak to si^ stato, ze wybrates si^ tarn sam?
Musiatem przemyslec kilka spraw kontempluj^c przyrod^, a tak naprawd^ zona data
mi 48 godzin na wakacje, wi^c wybratem Za
kopane, bo bardzo lubi^tam jezdzic. I warto
byto, pi^kne widoki. Par^ szlakow przetar-

Oskar: Najgorszy byt powrot, wtedy mielismy
postoj. Ale wbrew pozorom, byta to w petni
profesjonalna wyprawa bez zadnego
alkoholu (smiech).

Kiedy zacz^ta si^ Twoja
przygoda zgorami?
Zacz^ta si^ stosunkowo niedawno, jakies
cztery, pi^c lat temu. Pierwszy raz wyjechalismy z zon^ do Zakopanego. Dawata mi tak do
godziny jedenastej czas na chodzenie po
gorach, wi^c musiatem wstawac o trzeciej,
czwartej nad ranem, zeby moc zaliczyc jakis
szlak. Wtedy to byto bardziej na sportowo,
lubitem sobie pobiegac po gorach, wi^c na
ile si^ dato, tyle po tych Tatrach biegatem.
Szczyty, na jakie wtedy mogtem sobie pozwolic, pozaliczatem i przyszta pora wracac
do hotelu, zeby dzieci nakarmic i zapewnic
pozniej jakies atrakeje rodzinnie, sp^dzic
z nimi czas, bo wiadomo, jak to z matymi
dziecmi - ci^zko po jakichs wyzszych partiach chodzic. Od tego wtasnie s\^ zacz^to,
fantastyczne widoki, w ktorych si^ zakochatem i staram si^ tarn co roku, chocby na kilka
dni, powrocic.

Z Oskarem albo rodzin^, ktora
czeka na Ciebie wjakims hotelu?
Zazwyczaj tak to byto, ze z rodzin^, ktora czekata gdzies na mnie do tej jedenastej, ale te
raz wyjechatem pierwszy raz sam i to tez ma
swoj urok.

Jakie plany na przysztosc?
Jesli chodzi o karier^, to mam w planach grac
tak dtugo, dopoki zdrowie pozwoli. No i oczy-

wiscie jesli b^d^ miatmozliwoscgry wjakims
klubie, wiadomo. Jestem ambitn^ osob^,
wi^c mowi^c o pracy b^d^ na pewno si^ starat zaj^c jak najwyzsze stanowisko i na tym
prawdopodobnie si^ skupi^. Choc mozliwe
jest, ze nad trenerk^ tez kiedys pomysl^.

Na koniec: jakwspominasz
swojq karier^ w GKS-ie?
Mysl^, ze najlepsze, co mogto mijjf przydarzyc w pitkarskim zyciu, to tymsfer do Jastrz^bia. W Rybniku odmo^fff wtedy wspotpracy ze mn^ ze wzg\edm na prac^ i przeniostem si^ tutaj. ToJ^^^ cos pipknego - pasmo sukcesow, aw^^sdw, historycznych meczow, jakie rozai^alismy w lidze czy Pucharze, emocj^^akie temu towarzyszyty czy

tem, wi^c zapraszam - mog^ bye przewodni-

atmosfe

kiem.

byto sj^przyczepic. Fajnie bylo zyc w takiej
^, ktora tworzyta kolektyw, sktadata

idzieci (smiech).
Grzegorz Drazik: Pamiptam, jak po pracyjezdzilismy na treningi, to w aucie jedlismy na
zmianp obiady, ktore bralismy z domu. Spalismy tez na zmianp, jeden spat, drugi kiero-

przodu.

Wygl^da na to, ze bardzo
lubisz chodzic po gorach.

gtownie z chtopakow z regionu, wipe na
"pewno zapamiptam to do kohca zycia. Ja-

Trzy tygodnie temu bytem na Babiej Goj;

strzpbie bpdzie miato specjalne miejsce

z Oskarem. Mam nadzieJ^, ze to ni^pier--

wmoimsercu.

wsza i nie ostatnia wyprawa z nim, bl^est on

SEKTOR
K(OBIET)
9 czerwca, wokolicach naszego pubu Klubowa'62, odbyta sb dru-

ga edycja biegowjastrz^bskiej Piwnej Mili dla dorostych oraz Leonowej Mili dla dzieci. Ponownie zbieralismy pieni^zki dla Dawida
Miernika. W zawodach wzbto udziat okoto dwustu osob w kazdym wieku. Najmtodszyuczestnikmiatzaledwie pottora roku!
W zwi^zku z tym, ze w tym roku zostat otwarty oficjalny pub klubu,
nie mogto bye inaczej i ta impreza musiata odbyc sb m.in. na terenie naszego ogrodka. Mysb, ze to by! strzat w dziesi^tk^. Byto
mega rodzinnie-takpo prostujakusiebiewogrodku. Na mecie
pojawito sb ok. 200 smiatkow - tych duzych i tych malych. Dodatkowo kibicowac przyszty cate rodziny. Byty tance, zabawy, dmuchanyzamek, kawa, piwo, kietbaski.

Jastrz^bska Piwna Milatowtym rokutrzy koteczka,wramach ktorych biegacze pokonali dystans ok. 1,5 km z... przerwami na piwko

co 500 m. W tym roku zbcisty, zimny napoj rozlewany by} przez
Browar Jastrz^bie. Uczestnikow mozna byta podzielic na tych, co
szybko biegaj^ i na tych, co szybko pij^ piwo. Ci, ktorzy potrafili robic obie te rzeczy wszybkim tempie, stan^li na podium. Byta zabawa, smiechy, tahce oraz bardzo duzo pozytywnej energii. Wszyscy

bawilismy si^ z mysl^ o zdrowiu Dawida. Wtym roku nie mogt bye
z nami, poniewaz przeszedt powazn^ operacj^ w Warszawie
i stamt^d, wraz z mam^, przesytat nam pozytywn^ energi^.

Najszybciej biegat i pit piwo KrzysztofJanik, ktory na t^ okolicznosc
reprezentowat Bastion Szostka. Janik pojawitsi^ na mecie z czasem 4 minut i 35 sekund. Wsrod Pah najlepsza byta Katarzyna Pastawska, a na kohcu dobiegta Barbara Mysliwiec, ktora otrzymata
nagrod^ dodatkow^ za niezwykte przebranie. Poza tym Basia to
sponsor biegu. Wyprodukowata dla nas wszystkich te wspaniate
pami^tkowe medale, ktore zawisly na szyjach uczestnikow!

Oczywiscie dla matych kibicow odbyta si^ Leonowa Mila - na dystansach od 100 m do 400 m, w ktorej w poszczegolnych kategoriach wiekowych dziewcz^t i chtopcow triumf odniesli: Milena
Kempny, Igor Sroka, Pola Koniarska, Stefan Auguscik, Maja Matusiak, PiotrWolanin, Natalia M^drala, KrzysztofJ^drysik, Marlena
Miskowiec i Dominik Balas. Najmbdsi biegacze musieli pokonac 100, 200 albo 400 metrow wymagaj^cej trasy posrod traw
i drzew. Oczywiscie przed biegiem nie zabrakb profesjonalnej
rozgrzewki, przygotowanej przez Smoczyc^ Malwin^. Wszyscy
doskonale dali sobie rad^, bo wiedzieli, ze biegn^ dla zdrowia
Dawida. Kazde dziecko na mecie otrzymata soczek i pami^tkowy
medal, a przed startem drobne upominki w pakiecie. Po biegach
odbyta sb dekoracja matych zwyci^zcow.
a pomocworganizacji wszystkim,wtym naszym wspaniatym wobntariuszom, bo bez nich ani rusz. Ciesz^ sb, ze udab

nam s\^ stworzyc fajn^ imprez^, z fajnymi ludzmi, dla swietnego
chtopaka, za ktorego trzymamy kciuki i ktoremu niedtugo przelejemy pieni^zki zezbiorki na dalsze leczenie! DawidJestesmyzTob^lDozobaczenia!

Ewelina Auguscik
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takie mecze...
Latem 1988 roku przez caly kraj przeszta fala protestow. Polacy
chcieli uwolnic sip od komunistycznego systemu. Pracownicy
jastrzpbskich kopalh strajkowali, przez co przetozony zostat mecz
ze Stalp Mielec.Ja takze strajkowatem w kopalni Jastrzpbie, razem
z wipkszoscip zatagi, ktora przystppita do strajku. W piptek wieczorem jednak przeskoczytem przez plot (jak pewien elektryk z Gdanska), bo ktos przeciez musiat udac sip za ukochanym klubem w dalekp podroz do Stargardu Szczecinskiego, bo wtasnie do tego miasta przeniesiono spotkanie z Pogonip Szczecin. Wjastrzpbskich kopalniach zostato tysipce strajkujpcych, a do grodu niedaleko Szczecina udab sip nocnym pocipgiem tylko pipciu fanow GKS-u Ja
strzpbie. Na stacjp w Stargardzie wjezdzamy pocipgiem z Poznania
na jeden peron, a na drugi peron wjechat pocipg z kibicami Pogoni
Szczecin. Byto ich parp setek. Szybko ulatniamy sip ze stacji, zeby sip
z nimi nie spotkac. Na stadion dociera jeszcze jeden fan GKS-u. Ra
zem jestesmy w szesc osob i wywieszamy flagp za jednp z bramek.
Po drugiej stronie stadionu uloko-

wali sip fani szczecinskiej Pogoni
w okoto tysipcznej grupie. W czasie

pierwszej potowy podchodzi do
nas paru kibicow Pogoni i mowip, ze
mamy szczpscie, ze Jastrzpbie tez
strajkuje i dlatego nie zostaniemy
niemito potraktowani. W przerwie
doradzajp jednak, zebysmy scip-

gnpli flagp, bo inni nie bpdp tak
uprzejmi. I faktycznie, w przerwie
pojawia sip ich wipcej. Poznani

wczesniej kibice Pogoni kierujp ich
do sklepu, ze niby tarn poszlismy,
choc my stalismy caly czas obok
nich. Po meczu stoimy za autobu-

sem pilkarzy, ktorym udalismy sip
z nimi w drogp powrotnp, a fani Po
goni przeszli z drugiej strony autokaru.Jakos przezylismy.

Po pipciu meczach wyjazdowych,
przyszedl czas na domowy mecz
Pucharu Polski z Olimpip Poznah.
Pokonujemy rywali 1:0 po golu Bogdana Saka w 89. minucie i awansu-

jemy do 1/8 Pucharu Polski. Obecnosci Kibicow z Poznania nie
stwierdzono. Bardzo groznej kontuzji nogi doznal w tym meczu

tytul mistrza Polski. Paru kibicowz Chorzowa znalazlo sip po meczu
w nieodpowiednim miejscu i musieli pozegnac sip ze swoimi barwami. Po tym meczu nasza druzyna zajmuje ostatnip, szesnastp
lokatp z minus jednym punktem na koncie i bilansem bramkowym
0:9. Z tego powodu na mecz do Lodzi z Widzewem udaje sip tylko
szesciu kibicow jastrzpbskiej druzyny. Dwoch pierwszych, ktorzy
pojawilisip na stadionie, powywieszeniuflagi,tracijp na rzeczlodzkich kibicow. Kolejna czworka dochodzi pozniej i raczej nie ujawnia
sip na stadionie. Pilkarzom udaje sip osipgnpc pierwszy w sezonie
punkt po bezbramkowym remisie i wyrownac stan punktowy wtabeli na zero. Trenerem od tego meczu zostat Stanislaw Cygan. Dzialacze nie wytrzymali cisnienia i tworcp awansu do I ligi, Ryszarda
Dudp, zwolnili, bo dorobek minus jednego punktu w pipciu me
czach nie przypadt im do gustu,
a awanse w Pucharze Polski niewiele daty. Kolejny mecz to domowe
spotkanie w Pucharze Polski z mistrzem kraju, Gornikiem Zabrze. Los
nasfatalnie potraktowal. Mecz rozpoczplismy jednak bardzo dobrze.
W 14. minucie bramkp zdobyt Krystian Zimnicki. Zabrzanie wyrownali jeszcze w pierwszej potowie,

a w drugiej strzelili kolejne dwa gole
i nasza pucharowa przygoda skohczyla sip na 1/8. Jest to trzeci najlepszy wynik w pucharach w dzie-

jach jastrzpbskiego GKS-u. Kibicow
nielubianego w Jastrzpbiu klubu
pojawito sip okolo 200. Cieszyli sip
z awansu do cwiercfinatu, ale tarn
w dwumeczu nie sprostali Legii
Warszawa.

Nam pozostata liga. Przetozony
mecz ze Stalp Mielec okazat sip
pierwszym zwycipskim bojem
GKS-u w pierwszej lidze. Na tym
meczu pojawito sip znacznie mniej
kibicow, bo tylko 4000, ale ci, ktorzy
przyszli, nie zatowali i oklaskiwali
zwycipstwo 2:0 po golach Leszka
Powiecki z rzutu karnego i Bogdana
Kusmierskiego. Dwudziestu kibi
cow Stali Mielec musialo przetknpc
gorycz porazki. O kolejnym meczu ligowym z Gornikiem Zabrze
i innych spotkaniach w kolejnym numerze.

obiecujpcy 18-latek, Dariusz Perzak, w starciu z dwoma zawod-

nikami Olimpii i przez parp miesipcydochodzitdosiebie. Wsobotp,
3 wrzesnia, odwiedza nas druzyna Ruchu Chorzow z niebieskp
szarahczp kibicow. Jest ich okolo dwoch tysipcy. W tym czasie majp
na Slpsku najwipcej fanow. W sumie kibicow na stadionie jest okolo
10 000, co w dzisiejszych czasach jest dla nas liczbp nieosipgalnp.

PS. Poszukujemy kibicow GKS-u Jastrzpbie, ktorzy chodzili ijezdzili
na mecze wyjazdowe w latach 60., 70. i na poczptku lat 80. Chcieli-

Niestety przegrywamy 0:3 i odejmujp nam jeden punkt. Wtamtych

bysmy dowiedziec sip o ich wyczynach i liczbach wyjazdowych.
Szukamy takze kontaktu z pitkarzami, ktorzy wtamtych latach grali
w barwach GKS-u Jastrzpbie. Kontakt przez redakcjp oraz Marcina
BoratynazGaleriiHistoriiMiasta(tel.:515 001 168).

czasach za porazkp trzema bramkami odejmowano jeden punkt,
a zwycipzcy jeden punkt dodawano. Fani Ruchu byli zadowoleni
z kolejnej wygranej, co na koniec sezonu przyniesie im czternasty

Strajkowicz

GORNICZA WIARAI 16

IV Spartakiada
Integracyjna
Stu matych jastrzpbskich sportowcow rywalizowa^o w wielu wymagajpcych konkurencjach - rzucali pitkp lekarsk^i-tenisowp,grali wbulle,
scigali sip w biegu z przeszkodami... by pozriiej strzelac bramki Grzegorzowi Drazikowi i Oskarowi Mazurkiewiczowi z GKS-u Jastrzpbie.
Wydarzenie Honorowym Patronatem objpta Anna Hetman, Prezydent
Miastajastrzpbie-Zdrqj.
- Spartakiada Integracyjna jest organizowana od czterech lat dla dzieci i mtodziezy ze specjalnymi potrzebami, ze szczegolnym uwzglpdnieniem zaburzeri ze spektrum autyzmu. Wydarzenie jest przyktadem wjaki sposob mozna pokonywac swoje ograniczenia i rywalizowac w sportowych konku
rencjach. Kazdy z uczestnikow jest dla nas wielkim zwycipzcp. Pokazuje, ze
umie pokonac swoje stabosci i dac z siebie wszystko - mowi Beata Skowroriska, dyrektor Szkoty Podstawowej nr 23, na terenie ktorej zorganizowano
zawody.

Celem Spartakiady byta popularyzacja sportu oraz integracja srodowiska
osob niepetnosprawnych z petnosprawnymi. Priorytetowp zasadp integracji
jest akceptacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, gdyz pozwala ona przetamac negatywne opinie i przespdy wobec osob niepetnosprawnych. Obok poczucia bezpieczehstwa potrzeba bycia akceptowanym
jest jednp z podstawowych potrzeb psychicznych. By moc akceptowac niepetnosprawn^ osob^, trzeba postrzegac j^ przede wszystkim jako cztowieka, a niepetnosprawnoscjako jeden z czynnikow, ktory moze utrudniac
rozwbj.

Spartakiada to nie tylko rywalizacja. To takze miejsce spotkah starszych
i mtodszych jastrzpbian. Podczas tegorocznej Spartakiady duz^ radosc
sprawita wszystkim obecnosc zawodowych sportowcow. Pitkarze GKS-u

Jastrz^bie udzielili kilku boiskowych lekcji uczestnikom zawodow, a pozniej
wrazztrenerem Akademii rozdawali kolorowanki i balonywklubowych barwach. Dopisali takze zawodnicy Jastrz^bskiego W^gla, ktorzy obdarowali
najmtodszych upominkami. W calym przedsi^wzi^du uczestniczyta czterdziestu wolontariuszy ze Szkoty Podstawowej nr 9 wJastrzpbiu-Zdroju, kto
rzy z duzym zaangazowaniem wspierali organizatorbw imprezy. Nie zawiedli
takze Mali Bohaterowie z Przedszkola Specjalnego, ktorzy swoim usmiechem zarazali wszystkich wokbt.

Zawody sprawity ogromn^ frajd^ wszystkim uczestnikom, ale w przypadku
Spartakiady Integracyjnej chodzi o cos jeszcze. - Imprezy, ktore integruj^
niepetnosprawnych powoduj^, ze osoby te czuj^ sip docenione, bardziej dowartosciowane i otwieraj^ sip na innych. Nie czujp sip zamknipte w swoim
swiecie, tylko potrafip wyjsc poza niego. Co wipcej, oni widz^, ze nie sp jedyni
tacy, tylko majp swiadomosc, ze sp inni, ktorzy podobne problemy przezywajp na swoj sposob. Myslp, ze ze wzglpdu na to takie imprezy sp konieczne - podkresla ks. Waldemar Pawlikz Parafii Matki Boskiej Czpstochowskiej
wJastrzpbiu-Zdroju, ktbryjestkatechetp wSzkole Podstawowej nr23.

Organizatorami IV Spartakiady Integracyjnej, ktora w tym roku zorganizowana zostata 6 czerwca, byta Szkota Podstawowa nr 23 i Stowarzyszenie
,,Projekt Dziesiptka", ktore uzyskato dofinansowanie z Urzpdu Miasta Jastrzpbie-Zdroj w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadah publicznych
w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki
w roku 2019. Kolejna edycja tego przedsipwzipcia z pewnoscip przyniesie
wiele korzysci i usmiechow podobnie jak ta, zatem pozostaje tylko czekac
i zyczyc organizatorom powodzenia.

j^s ^gjssas^ ^ W- F-S^ i. ; '? $^ (j^v s: • <^•^ f ' .- '* ^ '-

zurgu, worym uzwrektor Akademii Grzegorz bukasik,
koordynator Andrzej Myslwiec oraz
trener Kamil Paj^k. Warte podkreslenia jest, izzespolzSalzburga jest
etatowym uczestnikiem rozgrywek
Ligi Mistrzow, a ich Akademia jest
sklasyfikowana w pierwszej dziesi^tce Akademii naswiecie.

Dzi^ki uprzejmosci zaprzyjaznionego trenera Marka Rzepeckiego,
niegdys pilkarza GKS Jastrz^bie,
a teraz trenera grup mlodziezo-

wych w Red Bull Salzburg nasi tre
nerzy mieli mozliwosc odbycia stazu.
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Bardzo milo przyj^l naszych nauczycieli takze drugi polski trener
-Janusz Gora, ktbry jako pilkarz
zaliczyl kilkanascie wyst^pow w Reprezentacji Polski. Obecnie prowadzi drugi zespol Red Bull Salzburg
(FG Liefering), graj^cy na drugim
poziomie rozgrywkowym w Austrii.
Podczastygodniowego pobytu nasi
trenerzy mieli okazj^ ogl^dac treningi wszystkich grup mlodziezowych od U-8 do U-19 oraz zapo-

znac si^ z filozofi^ Akademii. Ponadto z rozmow dowiedzieli si^, jak
dobierane s^ tresci treningowe dla
poszczegolnychgrup.
- W Austrii dalo si^ zauwazyc profesjonalnie zorganizowan^ na bardzo
wysokim poziomie Akademi^. Baza
treningowa zrobila na nas ogromne
wrazenie. Dost^pdosiedmiu boisk
oraz hali o wymiarach boiska ze
sztuczn^ nawierzchni^, sprz^tu
monitoruj^cego aktywnosc trenin-

gow^ (GPS STAT SPORT), sitowni, gabinetow odnowy biologicznej, gabinetbw lekarskich, pokoi dla zawodnikow czy stotowki jest czyms, co

wyroznia Austriakow na tie wielu innych Akademii - powiedzial trener

Paj^k.
Do kazdej grupy od U-14 do U-19
przydzielonych jest dwoch trenerow, analityk, fizjoterapeuta, trener
bramkarzy, trener atletyki oraz
-jeslito konieczne-ttumacz.Jestto
zwi^zane z mocno rozwini^tym

skautingiem w Afryce. Filozofia Aka
demii przewiduje sci^ganie wyrozniaj^cych si^ zawodnikdw dopiero
do druzyny U-15. Co ciekawe, Aka-

demia Red Bull Salzburg ma pod
opiek^ okoto 170 zawodnikow.Jest
wsrod nich wielu reprezentantow
kraju.
- W weekend mielismy szans^ oce-

nic jak w meczu zawodnicy wywi^zuj^ si^ z zaiozeri Filozofii Akademii,
czyli ,,Przeciwnik musi grac w stre-

sie - pressing wysoki". Wywolalo to
u nas - trenerow - burzliw^ dysku-

sj^-dodal.

Dzi^ki trenerowi Rzepeckiemu mie
lismy takze okazj^ zobaczyc mecze
seniorow FC Liefering, prowadzone
przez trenera Janusza Gor^ oraz

pierwszy zespot Red Bull Salzburg
swi^tuj^cy tego dnia zdobycie mistrzostwaAustrii.
Ztrenerami pierwszegozespotu
Marco Rose i Alexander Zickler

(zdobywca Ligi Mistrzow
z Bayemem Monachium)
Twierdza Hohensalzburg

Szatnia Red Bull Salzburg z Markiem
Rzepeckim, bylym zawodnikiem
GKS Jastrzpbie, a obecnie trenerem
grup mtodziezowych w Salzburgu.

Na meczu 2 Druzyny FC Liefering
(2 poziom rozgrywekwAustrii)
Infrastruktura

Halapeinywymiar
Akademiazlotuptaka
Treningnatrawie
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Trenerzy w Klubowej
cz^sc
W potowie czerwca trenerzy pierwszej druzyny GKS-u Jastrz^bie byli przepytywani przez kibicow. Jarostew Skrobacz
i Jan Wos o transferach, atmosferze w szatni oraz celach na
pocz^tku kariery w naszym klubie. Spotkanie miato miejsce
w Klubowej'62, ktore prowadzit jeden z menadzerow pubu,
RafatStano.

Paniejarostewie, jakie cele, miat Pan przychodz^c do GKS-u
Jastrz^bie? Jak to wygl^dato i czy udato si^ te cele zrealizowac?
Wiadomo, ze na pocz^tku by^a walka o utrzymanie.
J.S.: No tak, od pocz^tku nie mozna byto sobie pozwolic na zaden
bt^d. Morale tego zespotu byly tak niskie, ze mozna byto s\ obawiac
0skutek kohcowy, ale w decyduj^cym momencie zespot si^ podniost. Mysl^, ze po zrealizowaniu pierwszego celu jakim byto utrzy
manie, chtopcy uwierzyli w siebie. Kazdy kolejny mecz i przy okazji
Puchar Polski, ktory robilismyjednoczesnie z awansem do drugiej
ligi miat ogromny wplyw na to, ze te wyniki nas jeszcze bardziej nakr^caly. Pami^tam jak startuj^c do kolejnego sezonu wtrzeciej lidze
nie byto mowy, zeby z tej ligi awansowac. Runda jesienna jednak
pokazata co innego i jaksO powiedziato A, tojuz nie mozna byto zim^
si^ z tego wycofac i trzeba byto zrobic wszystko, zeby ten awans wywalczyc. Wbrew pozorom to nie jest tak tatwo, jak si^ nam wszystkim
czasem wydaje, bo w pewnym momencie mielismy duz^ przewag^
1potrafilismyj^ zniweczyc. Zawsze mowi^, ze pod k^tem psychiki lepiej jestgonic niz uciekac, bo zawsze jakis moment rozluznienia s\^
wtargnie. Mysl^, ze tak byto i w naszym przypadku, bo to nie byto tak,
ze nagle mielismy stabszy zespot, ze przestalismy grac w pitk^, czy
nie gralismy tak, jak chcielismy. W momencie, kiedy porazka gonita
porazk^, z dwunastu punktow zrobily si^ cztery czy ptoc i zacz^to bye
nerwowo. Na cate szcz^scie w kohcowce odpalilismy i udato si^
awansowac, ale bytto dla nas ci^zki moment. W drug^ Hg^ wchodzilismyjako wielka niewiadoma, z kazdej strony nas straszono, ze po
co sO tarn pchamy, ze nie mamy najmniejszych szans z zespotami,
ktore tarn graj^, a tu okazato si^, ze zawsze wychodzilismy z opresji.
Na pocz^tku ci^zko wchodzilismy w mecze, zawsze jako pierwsi tracilismy bramk^, ale w drugiej potowie udawato si^ te straty odrobic.
Pomimo, ze mecze nie do koiica nam wychodzity, zawsze gralismy
0zwyci^stwo. Nasza druzyna byla bardzo silna mentalnie, mocno
wierzyta w siebie. Pami^tam jak w meczu Pucharowym widziatem
przerazenie w oczach niektorych chtopakow, wtedy padly mocne
stowa, ktore pobudzily ich do dziatania do tego stopnia, ze nawet jesli ktorys si^ obawiat, ze sobie nie poradzi, to wychodzit zmotywowany.

Paniejanie, jakie cele zawodowe miat
Pan do^czaj^c do naszej druzyny?
J.W.: Przede wszystkim chciatom podpatrzec trenera Skrobacza.
Trener na pocz^tku mowit, ze bardzo trudno jest awansowac. Jak
pracowatem w Skrze Cz^stochowa w trzecim roku po pierwszej
rundzie miatem pi^c punktow przewagi nad Nadwislanem Gora
1nie udato sO awansowac. Przegratom w ostatniej kolejce u siebie
z w^asnie z Nadwislanem 2:0, gdzie oni mieli dwa punkty przewagi
nad nami. Wystarczyto wygrac ten mecz i bytoy awans. Tak, ze jesli
chodzi o te moje osi^gni^cia, to na pewno brakuje mi tego, czego
trener Skrobacz dokonat dwukrotnie. Tutaj mam okazj^ pod
patrzec trenera jak to robi, ze druzyna awansuje. Czy to jest sposob
treningow, indywidualne podejscie do zawodnikow czy moze

atmosfera, ktor^ tworzy wokot zespoto. To byt dla mnie rok dobrej
nauki. Podobnie jak wOkszosc, tak i ja jestem zaskoczony naszym
pi^tym miejscem w tabeli, bo to naprawd^ bardzo dobry wynik.
Mimo cOzkiego pocz^tku ten sezon uktadatsi^ niezle. Jak s\^ nie
myl^, po czterech meczach mielismy dwa punkty, pojechalismy do
Opola, wygralismy mecz i mozna powiedziec, ze ta druzyna ruszyta.

Na pocz^tku zastanawiatom s\^ czy nasi chtopcy S3 w stanie temu
podotac. Gtownie chodzito mi 0 sprawy mentalne, czy b^d^ w sta
nie przeskoczycten poziom, ze to pitka nozna staje si^ najwazniejsza, nie rodzina, ktora tez jest oczywiscie bardzo wazna.Ja nigdy nie
bytem na zadnym weselu, komunii czy chrzcie, bo dla mnie najwazniejsze byto to, ze gram mecz. W dniu swojego slubu gratom
mecz pierwszoligowy. Wzi^lismy slub, zjedlismy obiad, ja pojechatem na mecz, zona siedziala na trybunach, a po meczu dalej na im-

prez^. Dla mnie zwalnianie sto na tego typu imprezyjest nie do
przejscia. Uwazam, ze takie zachowanie na tym poziomie gry, jakim
jest pierwsza liga jest nieprofesjonalne.
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Panie Jarostewie, nie wiem czy Pan wychwycit, ale tym celem
jest awans do Ekstraklasy, bo Pan Jan chce podpatrzec jak
s'\^ to robi. Czy mozemy zatem obiecac, ze powalczymy?
J.S.: No tak, troch^ mnie tu wrobit w to wszystko (smiech). Co tu

duzo mowit, jesli spojrzymy na to realistycznie, analizuj^c wszystkie
za i przeciw powiedzielibysmy, ze nie jest to realne i nie ma zadnej
racji bytu, ale z drugiej strony mecz trwa 90 minut, czasem wi^cej,
w zaleznosci ile s^dzia doliczy. My tych spotkah gramy trzydziesci
cztery do roku. Moze to brzmi jak zart, ale dlaczego mamy w to nie
wierzyc? Trzeba w to wierzyc, d^zyc do tego i przyjmowac to jako cos,
co moze nam si^ przydarzyc. Sami jak tu jestescie, mieliscie swoje
typy przed rund^, swoich faworytow. Podejrzewam, ze nikt z Was nie
datby nawet ptociu ztotych na to, ze GKS Katowice moze spasc. Ajednak to zrobili, z ogromnym budzetem. Druzyna z duzego miasta,
mogtoby si^ wydawac, ze ptasiego mleka im nie brakowato. No ale

jednak czegos brakowato, bo spadli z wielkim hukiem i nie zrobili
tego tylko jednym meczem, lecz catym sezonem. Jesli ktos mowi, ze

Jastrz^bie ma bye w Ekstraklasie, to nie kwituje tego usmieszkiem,
tylko uwazam, ze jest to mozliwe, a co b^dzie to czas pokaze.
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Przejdzmy teraz do podsumowania sezonu.
Jak Panowie oceniacie ten sezon?
J.W.: Dla mnie jesttowynikniesamowity.Trzeba tez pokreslicto,co
jest bardzo wazne, czyli styl. NawetTomasz tapihski w kazdym stu

Mielismy wlidzetaki klub jak^KS Lodz, od ktorego bylismy
lepsi w 2 lidze, a w tym sezonie to oni awansowali do
Ekstraklasy. Co wedtug Pana tKS zrobit, czego nam zabrakto?

dio POLSATU byt zachwycony grp GKS-u i na pewnojestto istotna

J.S.: To jest proste. Jesli przeanalizujemy sobie zespot LKS-u, to oni
zrobili bardzo dobre transfery, na ktore nas nie bytoby stac. Oni so-

rzecz. Wydaje mi sip, ze wszyscy sp zadowoleni. 48 punktow przy

lidnie wzmocnili zespot, oprocz tego zagrali po prostu kapitalnie catp

takim stylu gry, jakijastrzpbie prezentowato to nie jest mato. Nato-

rundp wiosennp. Kiedy przyjechali do nas byli bardzo mocno zdeterminowani, wyszli na boisko, my trochp zachowywalismy sip tak, jakbysmy mysleli juz o wakacjach. Gdzies tarn w gtowach narzekalismy

miast zobaczmy tez, ile nam brakuje do gory, bo trochp jednak brakuje do tego zielonego miejsca na gorze. Ale wszystko przed nami.

na te terminarze. I nie zrozumcie nas zle, my nie narzekamy na to, ze

J.S.:Ja myslp, ze jest to dla nas jakis punkt odniesienia, bo nie ukrywam, ze po kazdym sezonie czy rundzie gdzies tarn docierajp do
mnie glosy, ze nie kazdemu sip podoba, ze z kogos zrezygnowalismy, komus podzipkowalismy. Dla mnie jest to normalna rzecz, ta

gramy co trzy dni, tylko chcielibysmy, zeby wszyscy grali z jednakowp

druzyna musi isc do przodu i jesli tylko jest to mozliwe, powinnismy

pipe spotkari, a tKS miattydzieh mogpc spokojnie sip do nas przygo-

ten sktad wzmacniac. Teraz mamy takp specyficznp sytuacjp, bo nie
wiemy jak sip potoczy sprawa z Wolniewiczem, Gojnym, Szymurp,
Adamkiem czy Faridem. Sp to zawodnicy, z ktorymi nie chcemy sip
zegnac. To oni czpsto decydowali o sile tego zespoto. Mamy o tyle
cipzkp sytuacjp, ze jako klub nie mozemy sobie pozwolic na transfery juz teraz w zastppstwie tych zawodnikow, tylko musimy czekac az ta sytuacja sip jakos rozwinie. Zawodnicy, z ktorymi nie podpisalismy kontraktu, czy z ktorymi sip zegnamy, to zawodnicy, z kto

towac. Wipe oni zupetnie inaczej wychodzili na ten mecz. My juz
w szatni gdzies tarn mielismy zakodowane, ze jestesmy zmpczeni.
Moglismy wyjscz innym nastawieniem i lepiej zagrac, chociaz trzeba
przyznac, ze wygrali ten mecz bardzo zastuzenie. Zrobili wszystko, by

czpstotliwoscip. Byto tak, ze co trzy dni mielismy cztery czy pipe spotkah, a inne druzyny graty normalnie w cyklu cotygodniowym. To jest
nieuczciwe, bo jesli jest koncowka sezonu, 28 mecz i gramy na raz

awansowac.

Jakajestatmosfera u nas w szatni?
J.W.: Atmosfera w druzynie GKS-u bardzo mi przypomina atmosferp
z moich lat, kiedy robilismy awans w Wodzistawiu. Jest wielu trenerow, ktorzy w sposob zbyt rygorystyczny podchodzp do tego wszystkiego - nie wolno niczego sip napic, zjesc, wszystko jest zaplanowane
co do sekundy. Uwazam, ze jesli chodzi o GKS Jastrzpbie, to jest
troszkp luzniej. Nas nie interesuje to, co zawodnicy robip po meczu,

czy napijp sip piwa, czy zjedzp kurczaka. Mecz to jest najwazniejsza
rzecz i chtopcy to wiedzp. Oprocz tego, w druzynie jest wielu zawod
nikow, ktorzy sppdzajp ze sobp czas podczas przerwy mipdzy meczami. Uwazam, ze jest to jak najbardziej na miejscu. Mowi sip, ze za
wodnicy nie muszp sip lubic, ale muszp sip szanowac.Ja uwazam, ze

jesli zawodnicy sip lubip i spotykajp sip razem z zonami czy partnerkami, to jestem pewien, ze pozniej ci zawodnicy oddajp za siebie serducho. Zwtaszcza, ze bywajp sytuacje, kiedy ktorys z nich ma stabszy
dzieh i jesli kolega to widzi, to bez wahania za niego zapieprza. Uwa
zam, ze pod tym wzglpdem druzyna GKS-u jest wzorem i pewnie trener Skrobacz sip ze mnp zgadza, bo to on to wprowadzit.

W ktorym meczu pi^karze nie zagrali tak jak powinni albo
kiedy postawa naszej druzyny najbardziej Pana zirytowa^a?
J.S.: Takich spotkah byto kilka i one niekoniecznie byty przegrane, ale
rymi zrobilismy to w petoi swiadomie i w ich miejsce chcielismy
pozyskac nowych. Natomiast jesli chodzi o tp piptkp, ktorp wymienitem to mamy nadziejp, ze ci zawodnicy zostanp i bpdp grac dla

rzeczywiscie wtygodniu byto pozniej nerwowo, wypominanie sobie,
analizy i wracanie do tych tematow. To, co tutaj Janek powiedziat, ze
zawsze musi bye czas na usmiech, na przyjaznp atmosferp, ale sp

Jastrzpbia.

takie momenty, kiedy ktos cierpi bardzo dtogo za btpdy popetniane

Ktory meczdla Pana bytnajlepszy
w wykonaniu Naszej druzyny?
J.S.: Dla mnie meczem, ktory mozemy sobie analizowac i stawiac go
za wzor, to byt mecz ze Stalp Mielec. Przyjechat do Nas zespot podbudowany zwydpstwem z Rakowem, z wielkim apetytem na awans
do ekstraklasy. A nie mieli wtedy z nami najmniejszych szans. Zrobi
lismy to, co powinnismy zrobic. Stworzylismy kilka naprawdp dobrych sytuacji, a przeciwnik nie wiem, czy miat chociaz pot sytuacji,
jakich my nie wykorzystalismy. We wczesniejszych meczach czpsto
nam sip zdarzato, ze nie wykorzystywalismy okazji, a przeciwnicy trafiali w sumie z niczego. Tutaj gralismy naprawdp dobrze, przechodzpc ptynnie z ofensywy do defensywy i odwrotnie, bo tez czpsto
mamy z tym problem. Nie pozwolilismy na zadne rozwiniecie skrzydetzichstrony.Tobytmecz, na ktorymchcielibysmysipwzorowac.

kolejny raz. To sp rzeczy, ktore mnie naprawdp irytujp i nie potrafip
przejsc nad nimi do porzpdku dziennego. Bo jesli ktos powtarza caiy
czas ten sam btpd,tojestjuzzlewnaszych relacjach. Myslp,zejestto
o tyle uczciwe, ze mowimy o tym gtosno. To nie jest tak, ze chowamy
to pod stot, tylko jesli faktycznie sp takie momenty, to tego zawodnika mocno dyscyplinujemy.
Zdradzi nam trener kto jest na celowniku,

zeby pewne pozyeje za^atac?
J.S.: Bye moze lada dzieh podpiszemy dwa kontrakty, ktore mamyjuz
przygotowane. Jeden zawodnik to mtodziezowiec, ktory w klubie
z Ekstraklasy rozegrat kilkanascie spotkah, z tego osiem czy dziewipc
od poczptku. Drugi, uwazam, ze jest bardzo solidny, w dodatku z naszego regionu. Wszystkie spotkania w drugiej lidze i dobrze znany

tutaj, bostrzelitpipknp bramkp przewrotkp, mtodychtopakz Bielska.
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o stanie QKSJastrz^bie
Po zakoriczeniu sezonu 1969/70 nast^pity wazne zmiany w jastrz^bskim klubie. Dotychczas patronat nad Gornikiem Jas-Mos
sprawowaty dwie kopalnie, co mialo odzwierciedlenie w nazwie klubu. W grudniu 1969 r. oddano do uzytku trzeci zaklad wydobywczy
- ,,Zofiowk^". To oczywiscie wzmacniato mozliwosci klubu. Jedno-

W lutym pitkarze udali siQ na oboz do Zakopanego. Pojechali jed
nak pod opiek^ nowegotrenera, poniewaz zarz^d odsun^t Witolda
Wilczka i zatrudnit nowego szkoleniowca - Marcelego Strzykal-

skiego, bytego zawodnika Legii Warszawa i reprezentanta Polski.
Podczaszgrupowania nasi pitkarze przezywali hustawki formy. Po-

czesnie na terenie obecnej ,,trojki" zacz^ly rosn^c pierwsze bloki
z wielkiej ptyty, co zapowiadato gwa^towny rozwoj osiedli mieszka-

trafili pokonac ROW Rybnik3:1 oraz rozgromic Budowlanych Byd

niowych. Spodziewany wzrost liczby mieszkaricow do 60, a nawet
100 tysi^cy, bytwyzwaniem, ale tez szans^ na rozwoj sportu w mlo-

czesnej druzyny z Jastrz^bia wchodzili: Poremba, Grabiec, Walkowicz (bramkarze), Oles, Trutwin, Rzyska, Mazurek, Adamiec, Kuder, Maniurka, Potrawa, Langer, Majcherek, Rutkowski, Grajner,

dym miescie. Bior^c to wszystko pod uwag^, decydenci uznali, ze
dotychczasowy klub nalezy przeobrazic w wielosekcyjny Gorniczy
Klub Sportowy, co nast^pito latem 1970 r. Prezesem GKS zostat
Wtadystaw Chlebik - dyrektor kopalni ,,Moszczenica". Funkcj^ kierownika sekcji pitkarskiej pe^ni^Stanislaw Koczor, a kierownika druzyny -Jozef Stuchlik. Patronat nad sekcj^ pi+ki noznej pozostat pod
egid^ kopalni ,,Moszczenica".

Zatem pitkarze przyst^powali do sezonu 1970/71 pod nowym szyldem. GKSJastrz^bie bytjednym z faworytow ligi okr^gowej.Jednak
juz pierwszy mecz, z Bobrkiem Karb, pokazat, ze o awans do III ligi
nie b^dzie tatwo. Porazka podziatata jak kubet zimnej wody. Tydzieri pozniej, 15 sierpnia 1970 r., podopieczni Witolda Wilczka,
wybiegli na muraw^, by wzi^c udziat w historycznym wydarzeniu.
Mecz z rezerwami Zagt^bia Sosnowiec byt debiutem GKS na wyremontowanej ptycie boiska przy ul. Kasztanowej. Spotkanie to utozyto si^ jastrz^bianom znakomicie - wygrali 3:0, ale... kilka tygodni
pozniej wynik ten zostat anulowany, poniewaz w trakcie sezonu

goszcz 7:2, by na koniec ulec Zagt^biu Watbrzych 0:7. W sktad 6w-

Kopiec, Biadacz,Trineri Powik.

Wiosn^ rozpocz^li nasi pitkarze od pucharowego spotkania z Naprzodem Ryduttowy. Miato ono dramatyczny przebieg. Po 90 minutach i dogrywce oba zespoty miaty po jednej bramce. S^dzia zarz^dzit wi^c rzuty karne, ale daty one rezultat 3:3. W nast^pnej serii
lepsi okazali sip ryduttowianie, ktorzy pipciokrotnie celnie wykonali
karne, zasjastrzpbianietylkoraz.

Poczptekrundywiosennej bytudanywwykonaniu podopiecznych
trenera Strzykalskiego. W pierwszych meczach jastrzpbianie od-

niesli 3 zwycipstwa i 3 remisy tracpc zaledwie jednp bramkp. Poz
niej jednak pitkarze zaczpli grac w kratkp i ostatecznie zespot zajpt
dopiero 6 miejsce. Druzyny Slavii Ruda Slpska, rezerw Polonii Bytorn i Wawelu Wirek prezentowaty sip znacznie lepiej. Dziatacze
i szkoleniowcy GKS-u byli jednak zdania, ze przy lepszej skutecznosci tojastrzpbie mogto swiptowac awans.

druzyny rezerw postanowiono przeniesc do innej ligi!
Jak widac, po przemianach organizacyjnych w klubie, oczekiwania

Rundajesienna nie byta dlajastrz^bia zbytszcz^sliwa. Wprawdzie
napastnicy (Majcherek, Grajner) zdobywali wiele bramek, co wynikato z ofensywnego ustawienia 4-3-3 lub 4-2-4, to jednak przeko-

nuj^cych zwyci^stw byto jak lekarstwo (wyj^tek stanowito wysokie
zwyci^stwo 8:2 nad Kuzni^ Ustroh - Bronistaw Majcherek zdobytaz
5 bramek). Niestety zespot zaliczyt tez kilka wpadek i rund^ zakohczyt na odlegtym 10 miejscu.

byty coraz wyzsze, a wynikato to z faktu, ze rosta pozycja jastrzpb-

skiego gornictwa w skali kraju. Posiadanie klubu pitkarskiego w lidze okrpgowej trudno byto uwazac za powod do dumy. Dlatego
presja na pitkarzy rosta i z niecierpliwoscip oczekiwano na kolejny
sezon.

Marcin Boratyn

^^

dD ...

- POCIUJ SIE JAK W P1ATEK
*. •

..

*

a

air

9B Ml

