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Co spowodowalo, ze zostales spikerem?
Troch^ przypadek. Klub mial wyskc inn^ osob^ na kurs, ale okazalo siq, ze ta osoba nie moze
w nim uczestniczyc, wi^c padlo na mnie. Przez to wlasnie opuscilem jeden z niewielu meczow ligowych

GKS-u w przeci^gu ostatnich lat - derby przy Harcerskiej z ROW-em Rybnik.
Czy uwazasz, ze aby bye spikerem, trzeba miec nietypowy, iadny gios?

I tak, i nie. Lepiej si^ slucha kogos, kto ma odpowiedni, przyjemny glos, powiedzmy - radiowy.
Ale to nie jest koniecznosc, bo razem ze mn| kurs konczyli ludzie, ktorzy takiego glosu chyba nie mieli,
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dlatego to nie jest wyznacznik i nie moze nikogo skreslac. Najwazniejsze to wiedziec, kiedy i w jaki sposob
reagowac na wydarzenia przed i w trakcie meczu. No i nie bac si? mikrofonu.

Aby zostac spikerem nalezy ukonczyc jakis kurs/studia?
Studia nie, kurs tak. S^ pewnie kierunki studiow, ktore mog^ do takiej pracy w jakis sposob przygotowac,
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np. Akademia Teatralna, gdzie mozna si? nauczyc dykeji, ale najwazniejszy jest kurs, po ktorym otrzymuje si?

G

licencj? spikera PZPN na wszystkie szczeble rozgrywkowe w Polsce. Ja bylem na czterodniowym kursie
organizowanym przez PZPN w Kielcach w listopadzie 2017 roku, gdzie nabywa si? wiedz? np. na temat
pracy glosem, zagadnieii prawnych, obslugi imprezy, czy tez komunikatow wyglaszanych przez spikera.
Byly tez zaj?cia praktyczne z mikrofonem z aktork^ i piosenkark^ Agnieszk^ Wajs, a takze na stadionie
Korony Kielce ze spikerami Korony i spikerem reprezentacji Polski, Piotrem Szeferem,
ktory byl tez wykladowc^ podczas calego kursu. Ale to tylko cz?sc tego, co dzieje si? na takich kursach,

0

bo te cztery dni byly bardzo intensywne. Z hotelu wychodzilo si? o 8 rano, a wracalo przed polnoc^.
Czy spiker musi miec bardzo bogaty zasob stownictwa?
Niekoniecznie, chociaz jesli b?dzie go mial, to b?dzie to oczywiscie plus. Wydaje mi si?, ze spiker, a przynajmniej

GO

taki bez duzego doswiadczenia jak ja, opiera si? na pewnych schematach, a cz?sc rzeczy odczytuje si? z kartki.

Poza tym spiker nie ma bye gadul^, ktory gada co mu slina na j?zyk przyniesie, tylko ma si? odzywac w konkretnych
sytuacjach, a wi?kszosc z nich da si? przewidziec i si? do nich przygotowac, jak chocby wlasnie przez zapisanie
odpowiednich rzeczy na kartce. Ale mozna tez leciec z glowy, a kartka to wtedy tylko kolo ratunkowe.

Jakie s^ wady i zalety tej pracy?
Ci?zkie pytanie, bo przychodz^c do GKS-u spikerowanie nie bylo moim marzeniem ani celem.
Wi?cej jest chyba - moze nie wad - ale sytuacji stresuj^cych, jak chocby reagowanie na zachowanie kibicow,
gdy nie zachowuj^ si? tak, jak powinni. Juz nawet nie mowi? o wulgarnych okrzykach, ale o racach,
w szczegolnosci, gdy np. s^ rzucane w kierunku murawy. Na szcz?scie u nas nie bylo do tej pory zbyt wielu

takich sytuacji. A zalety? Na pewno fajne jest uczucie, gdy caly stadion dokrzykuje nazwisko strzelca bramki!
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SONDA SPORTS

partnerem technicznym GKS-u
GKS Jastrz^bie zaczyna wspotprac^ z Sonda Sports, jedyn^ polskq firm^ dostarczaj^c^ system do trackowania pitkarzy.
Jest to system monitorowania zawodnikow, ktory utatwia prac^
catemu sztabowi szkoleniowemu. Dzi^ki informacjom, jakie uzyskujemy ze specjalnych urz^dzeh zwanych trackerami, mozemy
odpowiednio planowactrening, jego intensywnosc, dobor cwiczen
oraz gier w danym okresie. Jest to mozliwe dzi^ki temu, ze tracker
poza t^tnem daje nam informacje mi^dzy innymi na temat:

biegni^te kilometry, sprintyi tym podobne nie zawsze majq przelozenie
na wynik,jednak wjakissposob obrazuje to naszqprac^ i zpewnosciq
pomaga trenerom w przygotowaniu tygodniowych cyklitreningowych.

•ilosci przebiegni^tych przez zawodnika kilometrow,
•sprintow (minimum 85% maksymalnych pr^dkosci zawodnikow
uzyskanych przez nich na przyktad w okresie przygotowawczym
lubnaobozie),
•dystansu w sprincie: jestesmy w stanie zmierzyc, ile metrow zawodnikwykonujewsprinciepodczasmeczu/treningu,
•ile i czy w ogole dany zawodnik wykonuje przyspieszeri w ci^gu
meczu/treningu,

•przyspieszeri, czyli, wedtug norm, biegow z przyspieszeniem
powyzej 3 m/s2. Mozemy s\^ tez dowiedziec, kto i ile razy oraz na

jakiej pozycji osi^gat pr^dkosc na przyktad w przedziale 25-30 km
nagodzin^,
•ile zawodnik przebiega metrow na wysokich intensywnosciach.

Informacji, jakie mozemy uzyskac, jest bardzo duzo, kazdy moze
wybrac z nich te, ktore s^ istotne w jego sposobie pracy. Najwazniejsze dla nas w GKS-ieJastrz^bie jest t^czyc te informacje z treningiem pitkarskim i dzi^ki temu budowac optymalny mikrocykl treningowy. Sonda Sport umozliwia rowniez wybor konkretnego okresu, przyktadowo szesciu tygodni do pierwszego meczu ligowego.
Dzi^ki temu wiemy, ile dany zawodnik przebiegJ kilometrow, sprin
tow, na jakim dystansie, z jak^ pr^dkosci^ i tak dalej. S^ to infor
macje wazne, ciekawe i z pewnosci^ pomocne w planowaniu pracy.
Na pewno tez motywuj^ pilkarzy podczas treningu czy meczu. Trzeba tez podkreslic, ze tego typu trackery staj^ si^ standardem na
boiskach pi+ki zawodowej.

Co o tym s^dzi kapitan druzyny, Kamil Jadach?
- Zpewnosciq zokup Sonda Sports przez klub utatwia prac^ sztabowi
szkoleniowemu. Majq teraz pelny,,wglqd" w nasze organizmy, wiedzq
kto i kiedy dalzsiebie wszystko, ale takze kto daiz siebie mniej niz powinien. Dla nas, jako zawodnikow, tezjest to j'akis rodzaj motywacji, bo
nikt nie chce bye na dnie w statystykach. Oczywiscie te wszystkie prze-

CERTYFIKACJASZKOtEK
Akademia GKS Jastrz^bie bierze udziat w programie certyfikacji
PZPN dla Szkotek Pitkarskich. Certyfikacja przewiduje przyznanie
przez PZPN gwiazdek: br^zowej, srebrnej lub ztotej wzaleznosci od
spelnionych kryteriow i jest ski e rowan a do podmiotow prowadz^cych szkolenie dzieci w zakresie pi+ki noznej. Ide^ jest wyznaczenie
wspolnych standardow pracy z mtodymi zawodnikami oraz ujednolicenie poziomu szkolenia.

Akademia GKS ztozy^a aplikacJ^ na ztot^ gwiazdk^, aby zapewnic
speJnienie najwyzszych kryteriow w kwestii szkolenia i organizacji
oraz podnoszenia jakosci zaJ^Ctreningowych dla naszych mtodych
adeptow pi+ki noznej czy podwyzszania kwalifikacji trenerow
w kwestii licencji UEFA, szkoleh i konferencji zzakresu pi+ki noznej.
Certyfikacja obejmuje roczniki od U-6 do U-13. Po otrzymaniu certyfikatu nasza Akademia b^dzie w elitarnym gronie szkotek wyroznionych przez PZPN. Oczywiscie wi^ze s\^ to z ogromem pracy
do wykonania ze strony klubu w kwestii organizacyjnej oraz kadry
szkoleniowej w sferze przygotowywania i realizacji planu treningow. Nadawanie certyfikatow b^dzie si^ odbywato w terminie od
1 do 30 wrzesnia, ich waznosc to dwa lata.
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Trening pilkarzy
w... Szpitalu

Rehabilitacyjnym
W po^owie miesipca dzieci borykajpce sip z roznymi schorzeniami miaty okazjp spotkac sip z kilkoma pitkarzami GKS-u
Jastrzpbie: Bartoszem Jaroszkiem, Dawidem Gojnym, Adamem Zakiem oraz Mateuszem Kurzanowskim. Odwiedzili

I

oni ZespotSzkotSpecjalnych przy Wojewodzkim Szpitalu Re
habilitacyjnym wJastrzpbiu-Zdroju. Wychowankowie szkoty

bardzo mik> przyjpli gwiazdy jastrzpbskiego futbolu.

Na poczptek, zabawy dostarczyta gra karciana Splendor, dzipki
ktorej mozna byto wczuc sip w rolp kupcow, chcpcych sip jak najszybciej wzbogacic. Nastppnie, po wspolnym podwieczorku,
pitkarze wraz z podopiecznymi wybrali sip na swieze powietrze,
gdzie rozegrali mecz. Radosci dzieci, zwtaszcza tych najmtod-

szych, nie byb kohca - w koncu mieli zaszczyt goscic u siebie

swoich idoli, ktorzy na koniec wizyty obdarowali ich klubowymi
gadzetami i wpisali sip do Ksipgi Gosci.
Czy tego typu spotkania sp wazne?
Na to pytanie odpowiada dyrektorszkofy, pani Daria Gieron:
-Takie spotkania sp bardzo dobre, poniewaz kultywujp one sport,
ruch, a przeciez kazdy sportowiec to dla dziecka gwiazda. Kazdy
z nich sip swietnie prezentuje, usmiech z twarzy im nie schodzi.
Bardzo sip cieszymy, ze udato sip spotkac. Mtodziez sip fajnie zin-

tegrowata ze sportowcami i mam nadziejp, ze bpdziemy mogli sip
co jakis czas z Wami spotykac. Dla dzieci jest to wielka atrakcja,
kiedy ktos z zewnptrz ich odwiedzi, zwlaszcza, ze wipkszosc czasu

sppdzajp tutaj sami. Bardzo sip cieszymy z tego, ze jestescie i dzipkujemy.^., ,

*
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0 wypowiedz poprosilismy rowniez pana Waldemara Stanaszka, \f_
cztonkakadryZSS:x ',,

Is, 'X

-W naszym szpitalu zajmujp sip propagowaniem relacji sportowych na poziomie dziecipcym. Jestem szczegdlnie zainteresowany graczami zawodowymi: organizujp spotkania z siatkarzami,
hokeistami czy pitkarzami z naszego miasta. Roktemu mielismy
okazjp sip juz spotkac, aczkoiwiek spotkanie to miato szerszy wymiar, bo ostatecznie zagralismy na Orliku. Tutaj tez, jak widac,
mozna, w zwipzku z czym takie spotkania raz w cipgu wakacji
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Na koniec wizyty pitkarze jako pierwsi wpisali sip w Ksipgp Gosci.
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mozemy przeprowadzac. Cieszp sip, ze klub znalazttrochp czasu,"

by nas odwiedzic. W tamtym roku tez byto czterech piikarzy, co
prawda inny sktad, ale dla dzieci jest to wielka radosc moc zagrac^
z prawdziwyrmi sportowcami. Dla nas jest to tez swietny moment
do tego, by sprawdzic, na ile dzieci sp zainteresowane, jaka jest
wsrod nich motywacja. Pitkp noznp sp zainteresowani mtodsi,
natomiast jesli bysmy mieli zagrac w siatkowkp, to uruchamiajp
sip starsi. Chciatbym cyklicznie wprowadzic takie spotkania, by co
roku mdgt nas odwiedzic ktorys zjastrzpbskich klubdw.
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Byly takie mecze...
Kolejna dawka bezcennych wspomnieh wyjazdowego weterana Stajkowicza, opowiadajpcych tym razem ekstraklasowe
perypetie kibicow GKS-u Jastrzpbie m.in. derby z Katowicami w zupetnie innej odstonie niz aktualnie.

Jestsezon 1988/1989 -naszjedynywekstraklasie. Dziesipcdni po
meczu pucharowym z Gornikiem Zabrze, ta ekipa ponownie zawitata na stadion przy ul. Kasztanowej, tym razem na mecz ligowy.

z okoto 20 kibicow. Nami zainteresowali sip jednak fani Lecha Poznah, ktoryjuz dwukrotnie zostattrafiony przez kibicow zjastrzpbia.
Byto jakies straszenie nozem, jednak cali i zdrowi dotarlismy do
stacji PKP. Imprezawpocipguskohczytasiptym, zezamiastwKatowicach, czpsc ekipy wysiadta wjaworznie Szczakowej, a inni dopierowKrakowie.

Po dziewiptej kolejce, kiedy to nadal zajmowalismy miejsce na dnie
tabeli z dwoma punktami na koncie, trzeba byto sip w koncu odbic.
Trafito na wojskowych z Wroctawia, czyli Slpsk. Bylismy zespotem
zdecydowanie lepszym od nich. Bodzio Kusmierski i Zenek Swpdera zdobywajp po golu i nasz zespot odnosi drugp wygranp w pierwszej lidze. Kibicow Slpska byto 60, a ze mieli zgodp takze z naszymi
przyjaciotmi z Katowic, to nikt ich nie ruszat. Kolejny wyjazd to Watbrzych, gdzie zawsze sip cos dziato. Nas byto okoto 30 i mielismy
mate problemy na stadionie z kibicami Gornika. GKS przegrywa
2:1, tracpc bramkp w 86. minucie, w efekcie czego znowu wracamy
na ostatnie miejsce w tabeli. My w czasie podrozy powrotnej do
Wroctawia ponownie mamy problemy z kibicami Gornika Watbrzych, lecz tym razem tymi ze Swidnicy. W czasie powrotu w niedzielny poranek paru kibicow zalicza jeszcze mecz GKS-u Katowice
przyBukowejzJagiellonip.
Kolejny mecz to domowe derby z Szombierkami. Na boisku panowat ogblny chaos, pewnie dlatego, ze obie druzyny patptaty sip
w ogonie ligowej tabeli. Kto strzeli, ten wygra. Bogdan Sakzdobywa
bramkp i choc ,,Szombry" cisnp, to nasi docipgajp korzystny rezultat
do kohca meczu. Kibicow z Bytomia pojawito sip ok. 40. Wreszcie
nadchodzi ten moment, czyli derbowy pojedynek z naszymi zgodowiczami z Katowic. Pocipgiem do stolicy wojewodztwa udato sip
ok. 400 kibicow GKS-u Jastrzpbie. Fani obu zespotow przed me-

czem integrujp sip w pobliskich barach stadionu przy Bukowej.
Wstppnie mielismy zasipsc na tuku, jednak po konsultacjach udalismy sip na sektor nr 6. Dopingz obu stron byt bardzo dobry. Gospodarze wygrywajp 3:0 i wraz z Ruchem i Gornikiem Zabrze do kohca
sezonu walczp o mistrza Polski. Jak sip pozniej okaze, byt to ostatni
mistrz ze Slpska, az do czasu kiedy mistrzostwo zdobpdzie Piast
Gliwice. Wtedy mistrzem zostat Ruch. Mecz z LKS-em, zakohczo-

ny bezbramkowym remisem, mozna uznac za rozegrany. Kibicow
ziodzitrzechzszalikami i paru bez barw. Razem ok. 15 osob.

Za drugim razem kibicow gosci pojawito sip zdecydowanie wipcej,

bo okoto 400. Kilku z nich zakrpcito sip kota toalet, gdzie tradycyjnie

Ostatni wyjazd w rundzie jesiennej to wypad do dalekiego Biate-

nie zostali zbyt mito przywitani. Mistrzowie Polski z naszp druzynp
nic ciekawego nie pokazali, jednak wygrali ligowym doswiadczeniem 1:0 po golu Ryszarda Komornickiego. W ich barwach zagrata
dwoch pozniejszych trenerow GKS-u Jastrzpbie - Krzysztof ZagorskiorazPiotrRzepka.

gostoku. Pocipgiem udajp sip 3 osoby, w tym jedna dziewczyna.

Nastppnie rozegralismy wyjazdowy mecz z Olimpip Poznaii, na ktory udato sip dziesipciu kibicow GKS-u. W Lasku Golpcinskim, gdzie
znajduje sip stadion gwardyjskiej druzyny, nasi zawodnicy tracp
bramkp na poczptku meczu i nie sp w stanie odrobic strat, ostatecznie przegrywajpc 0:1. Fani Olimpii tworzp maty mtynek, ztozony

W potowie drogi, mipdzy Warszawp a Biatymstokiem, kibice Jagi
trzepip pocipg, oczywiscie w celu znalezienia nas. My dzipki temu,
ze bylismy z dziewczynp, jakos przetrwalismy. Na stadionie jest nas
czterech, ale raczej sip nie ujawniamy. Kolejny remis 0:0 i kohczymy
rundp na 14. miejscu z siedmioma punktami, podobnie jak osta
tnie dwie druzyny -GornikWatbrzychiSlpskWroctaw. Owyczynach
pitkarzy i kibicow z wiosny 1989 roku, przeczytacie w nastppnych
numerach.

Strajkowicz

>
Dawid Gojny wybrany przez kibicow Fortuna 1 Ligi do jedenastki sezonu okazaJ sip
nie ty!ko dobrym pilkarzem, ale rowniez rozmowcp. Opowiedziaf nam m.in. o swojej

przygodzie z pi^kp, propozycjach transferow oraz o sppdzonym urlopie. Zachpcamy^

dolektury!
Jakzaczpla sipTwoja przygoda z pilkp?
Gdy miatem pipe czy szesc iat trzymatem sip

kiwania byty tak-e, zeby wystppicyfjak najwipkszej ilosci meczow od oj^vszej do

z osiedlowp ekipp chiopakdw, kidra codziennie chodzila na boisko. W wieku szkol-

grac we wszystkich prbc^ostatniego. Pod-

nym rowniez, po szkole szlismy od razu na

sumowujpc, by! to dla^mnie bardzo udany

boisko i sppdzaiismy tarn czas do wieczora.

sezon i chyba najl^szy w mojej karierze,

Mama musiafa nas woiac, bysmy wrdcili do

domu. Pewnego dnia pmyszedt pomysf, by

choc wiadomo^ro juz przesziosc i trzeba
skupiac sip pa nastppnym, ktory jest tuz,

sprbbowacswoichsilw klubie, mialem wte-

tuz...Gesz^^ip,zemog1emzagracw33me-

dy 9 Iat. Mowa tu o Odrze Wodz'slaw, ktora

czach, ^o tego dodac dwie bramki i parp
asy^^n pomoc chtopakom w uzyskaniu pip-

byta wtedywekstraklasie i byla przez to najpotpzniejszym klubem wokolicy. Grywalem
w polu, ale wbwczas zdecydowalem sprdbowac swoich siljakc bramKarz. Poszecke

na testy i bronilem przez trzy lata, dop^ki
nie przyszla pora na wipKsze bramkLBytem
najmniejszym zawodnikiem i ze w^^pdu na

to me moglem dluzej stab na pefzycji bramkarza. Pamiptam, jak trener^&wiedzialwtedy, ze jestem za maty, zep^:stac na bramce.

W pierwszym meczu^ostawiono mnie na
obroniew pierwszym sktadzie. Niechcpza-

peszac, ale ani razu do tamtej pory nie siedzialem na j^rwce rezerwowych. Trenowa-

lem wipcj^ Odrze Wodzisiaw, ktora jakis

czas p^^padku do pierwszej ligi rozwipzafa
sip.^bwstaf twor trzecioligowy Odry potp-

c^dny z Bogdanowicami i do tej druzyny
wzipi mnie trener Sibik. Gratem wipe w trzeciej lidze przez pottora roku, wbwczas okazato sip, ze w drodze jest Gojnyjunior i wia-

domo, jak to jest: musiatem potpczyc pracp
z grp albo wspipc sip wyzej. Wtedy ROW
Rybnikwycipgnptdomnierpkp,zaproponowali lepsze warunki. Bytem wbwczas jeszcze mlodziezowcem, sppdzitem u nich cztery lata. Fajny czas, ale zbyt dtugi, jesli sip mysli o powazniejszym graniu. Po ROW-ie
przyszedlczas najastrzpbie, z ktbrym zwipzatem sip na dwa lata. Rok minpt, a ja mam

nadziejp, ze uda mi sip wipcej osipgnpc, bo
cipzko na to pracujp, dajp z siebie wszystko,
a co najwazniejsze - poswipcam sip pilce.
Mam nadziejp, ze zarobip trochp pienipdzy,
zeby po zakonczeniu kariery mbcjakosfunkcjonowac i zapewnic byt rodzinie.

Za Tobp pierwszy sezon
w barwach GKS-u Jastrzpbie.

Jak podsumujesz swoje wystppy?
Przychodzpc do GKS-u Jastrzpbie bardzo
sip cieszylem, bo by^ to niewptpliwie awans
sportowy. Przechodzitem wbwczas z dru-

goligowego ROW-u Rybnik, wipe moje ocze-

dziewipcdziesiatej minuty. Udalo mi sip za-

i miejsca.

danyklubsipniedogadaztutejszymprezeDrugi sezon z rzpdu strzelasz dwie
bramki, notujesz coraz wipcej asyst,
czego mozemy sip po Tobie
spodziewac w kolejnym sezonie?
Powoli sip rozkrpcam, mozna powiedziec,
ze im jestem starszy, tym lepszy. Mam na
dziejp, ze wtym sezonie bpdp dokiadat kolejne cegieiki do zwycipstw naszej druzyny.
Lewego obroncp ocenia sip przez pryzmat
asyst, ale mam nadziejp, ze uda mi sip tez
cos strzelic. Gdyby byty to dwie bramki, to
byioby super, ale trzeba dodac do tego asysty. Najwazniejsze jest zwycipstwo druzyny,
wipe nawet jesli nie bpdzie tych asyst, a bp
dzie zwycipstwo, to tez bpdp zadowolony.
Duzo telefonow miates
z propozyejami transferu?
Bylo parp telefonow. Zanim skonczyl sip se
zon, wydzwaniali do mnie trenerzy z pyta-

niami, czy bytbym chptny na grp w ich klu
bie. Jak widac, jest juz koniec lipca, a ja jes
tem nadal wjastrzpbiu, wipe bpdp tutaj wystppowai kolejny sezon. Chcp dawac z siebie 110% na treningach i meczach, bo mam

dla kogo to robic. Bytytelefony, ale jak widac
nie z tego nie wyszio. Dlatego teraz cate

swoje serce bpdp oddawai GKS-owi Ja
strzpbie.

Byty to zapytania z Ekstraklasy,

bogatych klubow pierwszej ligi
czy oferty z zagranicy?
Oferty byty z pierwszej ligi, dose konkretne i
juz wydawalo sip, ze bpdzie to zmiana klubu. Podobnie bylo z ekstraklasp - mialem
propozyeje z dwoch klubow. MiaJa pojawic

sem, to nie ma o czym rozmawiac.

CosktonitoCipdo
pozostania wjastrzpbiu?
Na pewno fajna atmosfera w klubie, w szatni jest mega pozytywnie, wszyscy sip wspierajp, trenerzy duzo podpowiadajp, wipe naprawdp wyglpda to znakomicie. Drugp rzeczp jest to, ze pochodzp z Wodzistawia
i mam bardzo blisko na trening. Analizowa-

lismy z zonp ewentualnp roztpkp czy dalszp
przeprowadzkp. Myslp, zeten rok wjastrzp
biu to moze bye przygotowanie sip do pojscia gdzies wyzej. Mam nadziejp, ze uda sip
zawojowac duzo tutaj w GKS-ie. Jesli nie
pierwsze lub drugie miejsce, to moze w barazach uda sip osipgnpc awans. Jesli nie, to

wiadomo - kazdy chciatby wspipc sip jak
najwyzej, grac na wyzszym szczeblu, zwlaszcza, ze przygoda z pitkp jest dose krotka.

Nie oszukujmy sip, ale pienipdze grajp tu
duzp rolp, zwlaszcza,jesli ma sip rodzinp.

Mowisz, ze chciatbys grac na
wyzszym szczeblu. Masz na mysli
awans z naszym klubem czy raczej
wybratbys ofertp z innego klubu?
Jesli awansujemy z GKS-em Jastrzpbie
w przysztym sezonie, to zostanp tutaj. DopokipiJkajestwgrze,wszystkojestmozliwe.
Z drugiej strony jestem w takim wieku, ze
jest to koricbwka mozliwosci wspipcia sip

wyzej i jesli kolejny rok zostaniemyw pierw
szej lidze, a ja dostanp oferty z ekstraklasy,
to bpdp musial wybrac tp drugp opcjp.Jest
to dla mnie logiczne, kazdy chciatby wipcej
zarabiac.

sip rowniez oferta z zagranicy, ale mena-

dzer do dzis nie zadzwonit, wipe nie doszto
to do skutku. Takjak mowip, bylo kilka ciekawych ofert, ale ja mam kontrakt tutaj i jezeli

Skpd pomys^ na koszulkp z numerem 94?
Mam dwa ulubione numery: 11 i 18. Przy-

chodzpc tutaj dowiedzialem sip, ze oba sp
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ostatni raz. To byt moj dwunasty pobyt i gdybym miat zastonipte oczy, to trafitbym wszp-

mi s\q, ze tukasz Norkowski, srodkowy pomocnik, to bardzo dobry zawodnik. Mysl^,

dzie. Bytem tarn na kazdym piptrze, poznatem kazdy kpt, wipe trochp sip nim znudzi-

ze jesli b^dzie ci^zko pracowac i trener da
mu szans^, to jest w stanie dobrze J3 wykorzystac. Podobnie Daniel Liszka, ktoryjest
moim konkurentem, bo przyszedt na lew^
obron^. Ma on juz par^nascie wyst^pow
w ekstraklasie, wi^c depcze mi po pi^tach.

tem. Wszystko jest tarn okey, fajny obiekt,
ale odkpd tarn przyjechatem pierwszy raz,
nie sip nie zmienito, nie byto zadnej modernizacji. Nie mogp narzekac, bo jest blisko
i jest wszystko, co potrzebne, ale wolatbym

juzjechacgdzie indziej.
Wyniki meczow sparingowych,

jak chocby zwyci^stwo z czeskim
zespo^em z ekstraklasy - Opav^
czy remis z mistrzem Polski, Piastem
Gliwice, napawaj^ optymizmem.
Na pewno wyniki sparingow s^ bardzo pozytywne, jeden remis i same zwyci^stwa
(rozmowa przeprowadzona przed meczem
z Befchatowem - przyp. red.). Mimo ze nie s^

one najwazniejsze, to patrz^c na gr^ chto-

pakoww pierwszej czy drugiej potowie, r^ce
same sktadaj^ si^ do oklaskow. Jak powiedziattrener, nie ma sO do czego przyczepic.
juz zajpte. Razem z kierownikiem zastanawialismy sip, jaki numer wybrac. Stwierdzi-

Kazdy gra tak, jak powinien, wszystkie akcje

Mobilizuje mnie to do coraz wi^kszej pracy
i mam nadzieJ^, ze to ja b^d^ wyst^powat
na lewej obronie. Musz^ powiedziec, ze jest
to warty uwagi pitkarz i mam nadzieJ^, ze
trener b^dzie go dawat na bok pomocy,
a nie obrony (smiech). Rozmawiatem z paroma chtopakami, ze nasza druzyna jest
naprawd^ dobra. W ofensywie mamy chtopakow, ktorzy potrafi^ grac jeden na jeden,

takichjakPatrykSkorecki, Farid Aliczy Kamil
Jadach. Potrafi^ oni wzi^c pitk^ na siebie
i wypracowac przewag^. Co do obrony, to
czekamy na Kamila Szyrmur^, bo jest to me
ga zawodnik, z ktorym dobrze mi si^ gra.
Mysl^, ze mimo wszystko mamy mocniejszy
sktad niz w zesztym sezonie i jesli to wszyst
ko si^ zgra, to efekty b^d^ widoczne na bo-

S3 klarowne, przeciwnik nie jest nam w stanie zagrozic.Jesli gr^ w meczach sparingo
wych przetozymy na gr^ w lidze, to powin-

isku.

nismy bye na wysokiej lokacie i z pewnosc^
napawa to optymizmem. Obserwuj^c gr^
kolegowz druzyny, jestem pod wielkim wrazeniem, bo wygl^da to naprawd^ dobrze.
Przeciwnik nie jest w stanie wejsc na nasz^
potow^, boodrazujestodbior, doskok. Oby

w sezonie 2019/20 b^dziesz

przetozyto si^ to na li
Znamy Ci^ z wyst^pow na lewej

niej, nie daj Boze, spadlibysmy na siodme
poza baraze, to tez bytaby to porazka. Zalezy
jak rozpoczniemy sezon, wtedy b^dziemy

stronie obrony, ale w jednym
ze sparingow bytes testowany

wiedziec o co gramy, tak jak co roku zreszt^.
Mam nadzieJ^, ze dobrze wystartujemy, b^-

lu. Takiego wypoczynku nam byto trzeba,

przez trenera na srodku obrony.

dziemy zdobywac punkty, a pozniej to juz

zwtaszcza, ze codziennie byto tarn 35 stop-

Gdyby doszto do tego, ze w lidze

moze bye roznie.

ni. Mimo zebyf to tylkotydzieh, bardzo mito

musiatbys wyst^pic na stoperze,

bpdziemy go wspominac. Dzieci byfy ucie-

to jak do tego podchodzisz?

GKSJastrz^bie rozpocz^^

szone, a to najwazniejsze.

Gratbym niezaleznie od pozyeji, bo siedzenie na tawce rezerwowych bytoby dla mnie
porazk^. Wiadomo, jesli ktos jest lepszy, to

wspotprac^ z Sonda Sports.

tom, zeskoro moj bratgrajpcykiedyswllnii
Turza Slpska miat numer 55, to ja tez wezmp
jakps duzp liczbp.Jako ze jestem z rocznika
'94, to padto na ten numer.

Po udanym sezonie byt czas na urlop,

jak skorzystates z wolnych dni?
Obiecatem zonie i dzieciakom, ze nie pojedziemy w tym roku nad morze, mimo ze
bardzo nam sip tarn podoba i mamy tarn rodzinp, a polecimy gdzies samolotem. Udato
nam sip zorganizowac tydzieii na Cyprze
w Famaguscie w pipciogwiazdkowym hote-

Oboz przygotowawczy w Kamieniu

byt bardzo intensywny?
Runda letnia jest charakterystyczna, bo tyl-

ko miesipc przerwy dzieli nas od ligi, wipe
trzeba cipzko popracowac. Krotko, ale za to
bardzo intensywnie. Treningi dwa razy
dziennie mozna byto odczuc, wieczorami

bylismy bardzo zmpczeni, ale wiedzielismy,
po co tarn jedziemy. Treningi i to, co byto zaplanowane, przepracowalismy. Trenerzy
byli zadowoleni z pracy przez nas wykonanej i mam nadziejp, zeto,jakjestesmy przygotowani, pokazemyw lidze.

ktorego miejsca
uwazat za porazk^?

Najwi^ksz^ porazk^ bytby spadek, nie ma
si^ co oszukiwac. Z drugiej strony, jesli za-

cz^libysmy dobrze sezon i bylibysmy na
szczycie tabeli przez wi^kszosc czasu, a poz-

Jak pitkarze podchodz^ do
tego typu rozwi^zah?

trzeba pracowac na treningach, dawac
z siebie wi^cej i pokazywac trenerowi, ze
jest si^ gotowym na gr^. Jestem tego zdania, ze gdziekolwiek by mnie trener nie wystawit, to b^d^ grac. Choc podczas wspomnianego sparingu bytem rzucony na gtobok^ wod^, bo nie trenowatem wczesniej

Na pewno wszyscy s^ zadowoleni z tego powodu, mozemysto nawzajem kontrolowac.^
Wplywa to tez na jakosc treningow, bo
my, ze caty czas jestesmy monitora^ni
przez trenerow. Mysl^, zejestto du^^ioty-

na tej pozyeji. Jesli trener miatby mnie tarn
wystawic, to z pewnosci^ datbym z siebie

go ukryc, Sonda wszystkqjrokaze. Na pew

wacja. Jesli zdarzyto si^ komu4^ zrobic
czegos na sto procent, to terai^e da sip te

wszystko, jednak lewa obrona jest moj'3 no-

no jest to fajny sprzptj^lejny powod, by
poprawiac swoje wyj^

minaln^ pozyej^, tarn si^ czuj^ dobrze i wtasnietam siebie widz^.

JakiezainteregCwania oprOcz

pilki nozn^j<ma Dawid Gojny?
Kamieh to miejsce, w ktorym
od lat jestes statym bywalcem.
Czy masz w zwipzku z tym

jakies szczegolne wzglpdy
u obstugi osrodka?
Nie powiem, trochp sip przejadtem tym
Kamieniem (smiech). Slyszatem, ze to juz

Do klubu dot^czyto kilku nowych
zawodnikow, ale trzon druzyny
pozostat. Czy wedtug Ciebie mamy
mocniejszy sktad niz sezon wczesniej?

Jesli nie np pitki, to s^ dzieci (smiech). A tak
na pq^znie, to lubip kazdy rodzaj sportu.
^biam jezdzic na rowerze, chodzic z zo-

do kina. W domu tez ogl^damy filmy,
"zwtaszcza kryminalne.Jesli chodzi o seriale,

^, ze zawodnicy, ktdrzy do nas dci
czyli, dadz^ druzynie now^ jakosc.

to zdecydowanie do naszych ulubionych
nalezy,,MjakMitosc".

ilo'

n rnetu!

Przez Internet mozna teraz robic wszystko: p^acic rachunki, wzi^c

kredyt, kupic ubrania czy bilety na koncert, a nawet s\^ zakochac.
Portale randkowe i rozne aplikacje spotecznosciowe bezsprzecznie
przyczyniaj^si^do powstawania nowych zwi^zkdwczysympatii. Niejednokrotnie wiasnie poprzez siec udaje si^ znalezc swoj'^ drug^
polow^ lub pokrewn^ dusz^. Oczywiscie nie kazda znajomosc przerodzi si^ w gt^bsze uczucie, ale nawi^zane w ten sposob przyjaznie
cz^sto bywaj^ zaskakuj^co trwate. Ale do sedna. Spotkaiam s\^ ostatnio z Ann^ Niemczyk. Jest ona przykiadem osoby, ktora znalazta
swoj^ wielk^ milosc wtasnie przez Internet: milosc do sportu, a kon-

kretniedoTROJBOJU.
Kto to jest Ania,sk^d jest i dlaczego koniecznie musicie poznacj^ ijej
mitosc z Internetu, ktora przeniosta si^ do realnego zycia i jest po
prostu niezwykta? Ania to jastrz^bianka z krwi i kosci, sportsmenka
od dziecihstwa, a co lepsze pi+karka, ktora zaczynala kopac p\\k^ na
podworku z bratem i jego kolegami. Potem trafi+a do zeriskiej druzyny pilki noznej w Pawtowicach.

Rozwijaj^c swoje sportowe umiej^tnosci trafi^a do drugoligowego

SEKTOR

K(OBIET)

z Was sobie pomysli, ze przeciez to nie jest sport dla kobiet - tak
zreszt^ jak pitka nozna i kilka innych dyscyplin. A Ania wyciska w przysiadzie 157,5 kg, w martwym ci^gu uzyskata 167,5 kg, o wyciskaniu
lez^c woli nie wspominac, bo to jej kula u nogi, ale i tak 62,5 kg to nie
lada wynik(to prawie tyle co ja waz^ + jeszcze kilka kilo, ale cicho...).
Na pocz^tku trojboj miat byctylko przelotn^ sportow^ znajomosci^,
ale szybko okazato si^, ze Ania ma talent, si+^ i samozaparcie, dzi^ki
czemu znalazta si^ w kadrze narodowej. Jak kazdy sport trojboj wymaga zaangazowania, treningow, czasu i oczywiscie kasy. W grudniu

2018 roku Ania pojechata na Mistrzostwa Europy na Litw^ dzi^ki jastrz^bskim firmom Haga i JSW, a przede wszystkim dzi^ki swoim rodzicom, ktorzy wspieraj^ j^ na kazdym kroku. Przed ni^ Uniwersytecki Puchar Swiata w Estonii oraz Mistrzostwa Europy w wyciskaniu
lez^c klasycznym w Luksemburgu.
Czy ktos chce uczestniczyc w tej przygodzie razem z Ani^? Wystarczy
choc niewielkie wsparcie finansowe. Kazda pomoc si^ przyda, aby
Ania mogia godnie reprezentowac nasz kraj i nasze miasto na zawodach - choc w miescie malo kto o niej styszaf... a szkoda. Ania repre-

zawalit-konieczesportem.

zentuje obecnie wrodawski klub sportowy, ale planuje do nas wrocic
zfachemfizjoterapeutki, pewnie zkolejnymi medalami i pucharami.
Mam nadziej^, ze wszyscy w kohcu dowiedz^ si^, ze mamy tak^ siln^
babk^ wJastrz^biu-Zdroju, na dodatek skromn^ i szukaj^c^ mozliwosci rozwoju. Z Ani^ pewnie jeszcze nieraz si^ spotkamy, bo pla
nuje my organizacj^ wspolnego treningu, na ktory juz Was zapraszamy. Tymczasem trzymamy kciuki za Ani^ i czekamy na kolejne

Rozpocz^la studia we Wroctawiu. Ten, kto cos w zyciu mia^, a potem

sukcesy sportowe.

stracit, wie, ze nie jest wtedylatwo. Gdy trenuje si^ kilka razy wtygod-

Poza tym zapraszam Was na miniturniej dla chtopcow i dziewczyn,
ktory b^dziemy organizowac z wyzej wspominanym Kobiecym Klubem Sportowym Wisia Skoczow. B^dzie on okazj^ do zabawy i drobnej rywalizacji, moze dac tez szans^ tym dziewczynom, ktore gdzies
tarn graj^ na podworku, a chcialyby trenowac z profesjonalnym klubem.Amywidzimysi^juznastadionie!

Kobiecego Klubu Sportowego Wista Skoczow. Pisatam o nim ostatnio i miaiam przyjemnosc spotkac si^ z jego trenerk^, prezesem

i dziewczynami z zespotu - taki swiat jest maly! W tym klubie zdobyta
pierwsze medale. Przez caly okres nauki starata si^ jak najlepiej reprezentowac swoj^ szkol^ we wszystkich dyscyplinach sportowych.
Przed matur^ przeszla jednak powazn^ operacj^ kolana i swiatjej si^

niu, a tu nagle nic... I wlasnie wtedy z pomoc^ przyszedl Internet:).

Ania mowi, ze po prostu usiadla i wpisala haslo: ,,dyscypliny sporto
we" i dlugo szuka^a, co bytoby dla niej odpowiednie. Cos mniej wymagaj^cego od pi+ki i bardziej statycznego... I tak po kilku probach trafi^a
na treningtrbjboju i rozpocz^Ja si^jej przygoda wtrykocie, na made
izesztang^.

Trojboj sitowy sktada si^ z trzech dyscyplin: przysiadu ze sztang^ na
plecach, wyciskania lez^c oraz martwego ci^gu. Pewnie niejeden

Ewelina Auguscik
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Wielki d deri
w
Pierwszy zespot GKS-u Jastrz^bie wspolnie z kibicami pokazali, jak przyjazna atmosfera towarzyszy rozgrywkom pitkarskimwmiescie.
y.

\

20 lipca, w samym centrum miasta, przed pubem Klubowa'62,
data sip poczuc swi^teczn^ atmosferp. Juz z daleka byto widac
ustawionp scenp oraz ulubionp atrakcjp najmtodszych, czyli duzy,
dmuchanyzamek. Zapachgrilla, porozstawiane lezaki i Smoczyca

Malwina grajpca w pitkp z dziecmi to tylko czpsc powodow, dla
ktorych cate rodziny przyszty mito sppdzic czas.
Oficjalna czpsc rozpoczpta sip o godzinie 16:30, a organizatorzy
przygotowali szereg konkursow zarowno dla tych starszych, jak

J

X

t

f% I

i dla tych mtodszych. Poczpwszy od testu wiedzy o GKS-ie, w ktorym dowygrania byty m.in. karnety na rundpjesiennp nachodzpcego sezonu, po popisy piikarskich umiejptnosci miodych pilkarzy. Pod scenp najwipksze emocje wzbudzii turniej w "boxera",
gdzie obok mpzczyzn, rywalizowaly takze kobiety, z Panip Prezydent Annp Hetman na czele.
Momentem kulminacyjnym bylaoczywisciewyczekiwana prezentacja druzyny GKS-u, ktora w nadchodzpcym sezonie bpdzie reprezentowaia nasze miasto na pierwszoligowych boiskach. Pitkarze wraz ze sztabem szkoleniowym przybyli tuz po wygranym 3:1
sparingu z Gwarkiem Tarnowskie Gory.Jeden po drugim oklaskiwani z usmiechem na ustach wbiegali na scenp ustawionp przed
Klubowp'62. Oprocz dobrze znanych jastrzpbskiej publicznosci
zawodnikow, pojawilo sip rowniez parp nowych twarzy. Do zespo1u w tym sezonie doipczyli: bramkarz z bogatym ekstraklasowym
doswiadczeniem, Mariusz Pawetek, bramkostrzelny obrohca wystppujpcy ostatnio w ROW-ie Rybnik, Michal Bojdys, miodzi pomocnicy pozyskani z ekstraklasowych zespoiow, czyli Daniel Liszka z Gornika Zabrze orazbukasz Norkowski z Lecha Poznah, a takze najmtadszy w kadrze GKS-u, szesnastoletni Lukasz Gajda. Po
oficjalnej prezentacji cata 25-osobowa kadra wraz ze sztabem
szkoleniowym uczestniczyla w pikniku wspolnie ze zgromadzonp
publicznoscip. Zdjpcia, autografy, rozmowy, ktorym nie byio koh-

ca pokazaly, jak przyjazny klimat wytworzyl sip wokoi klubu GKS
Jastrzpbie.
Tego dnia debiut na scenie mialy rowniez stroje pilkarskie przygotowane przez nowego sponsora technicznego, firmpjoma. Zgod-

nie z tradycjp trykoty utrzymane zostaly w najbardziej popularnych w miescie kolorach, zielonym z czarnymi wstawkami - komplet domowy oraz czarnym z zoitymi wstawkami - komplet wyjaz-

dowy. Warto dodac, ze klub wprowadzit do sprzedazy prawdziwp
gratkp dla kibicow- personalizowane koszulki GieKSy, bluzyoraz
bezrpkawniki treningowe, a takze eleganckie polowki z kolekcji
pierwszej druzyny.
Przypominamy, ze juz 3 sierpnia o godzinie 20:00 rozpocznie
sip pierwszy mecz nowego sezonu przy ulicy Harcerskiej. Nasz
zespot przy blasku jupiterow podejmie GKS Tychy. Zapraszamy
serdecznie na te pilkarskie wydarzenie, tym bardziej, ze pod wodzp trenerowjarosiawa Skrobacza orazjana Wosia GKS Jastrzp
bie nie tylko odnosi sukcesy sportowe, ale rowniez gra bardzo
atrakcyjny dla widza futbol.
Na kolejnych stronach przedstawiamy Pahstwu caip kadrp
pierwszego zespotu wraz z podstawowymi informacjami. Radzimyzapamiptactetwarze, botodzipkinimprzezyjemyduzofantastycznychemocjiwcipgu najblizszych miesipcy.

GKSJASTRZEBIE 2019/2^20
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OMOCNIC

DAMIAN TRONT

BARTOSZJAROSZEK

DAWID CHOCHULSKI

RAFALADAMEK

oleriizdntd PREZENI J)LA SOLENIZANT

55Ozt + 5zt za osob<?^ zestauu zielony + czarny + przek,
spersonalizouuane dyplomy dla kazdego uczestnika oraz medale,
vlepki, bahki mydlane, zamykanie uj bahce, piniata z cukierkami, koszulka
imienna z logiem CKS-u.
Impreza trwa 2 godz.

Do pakletu zlelonego I czamego moina dokupl^ plnlata - 60zt
Dyplomy 2zt / sztukq spersonallzoujane medale 5zt / sztuka
UJ cenle mystr6J sail - balony, serpentyny.

SPOTXANIE Z PILKARZEM - Indyujldualne ustalenla podczas rezerujacjl

W razie jakichkolwiek pytari, prosz^ dzwonic 502180164

i w pifc^jUorf^acz^* gr^]pf||bwstaty f isklak%Jbyto t<l w sie.
pniu 2015^tKocha pitk^ od urodzenia. Mikolaj zas przychodzi^ n
Ireningi bardziej dla towarzystwa^ lubi^ kibicowac bratu.^czaserr
gdy trenerem by* Dawid Weis, ^S1. % frenerem Kopaczem zach^cil
renuja pod okiem trenera Radoslawa Borowskiegi

eortiGKSlastrz^bii
i/liko*aj: f rawy skrzyd^o1
eon: Bramkar

ikolaj: Gra w p\\k^ na boisku oraz na X-boxi
'"**" niejsce nie fna znaczeni '

•ikotaj:Ronald<
eoi^Z Grzegorzem DrazikiemlXeo Messh

,ikolaj:FaridAI
eon: Grzegorz Drazi

SIO WACJA WITA
AKADEMIE GKS-U

JASTRZEBIE
W dniach 30-31 maja 2019 roku za-

wodnicy Akademii GKSJastrzpbie od
rocznikow 2004 - 2010 ze Szkoty Mistrzostwa Sportowego nr 2, uczest-

niczyli w wyjezdzie do stowackiego
Ruzomberoka, w ramach ktorego

kazda grupa podzielona zostata na
kadry meczowe od U10 do U15 i rozegrata mecze z rowiesnikami z ze-

spotu MFKRuzomberok.

Cata Akademia skoszarowana zostala

a/
-.

na terenie Szkoty Mistrzostwa Sporto
wego w Pitce Noznej w Ruzomberoku,
a nocsp^dzitanasaligimnastycznej, co

byto swietn^ okazj^ do integracji. Po
rozgrywkach meczowych i rozpakowaniu swoich pakunkow na sali, zawodnicy Akademii wraz z trenerami udali sip
na wspblne ognisko urozmaicone
spiewem i pieczeniem kietbasek.

- Nastppnego dnia po krotkich zajpciach sportowych na sali gimnastycznej
(gry i zabawy - strzelanie rzutow kar-

nych) udalismy sip do pobliskiej restauracji na sniadanie. Po pysznym sniadaniu, zwiedzilismy Marinp Liptov w Bobrovniku, niedaleko parku wodnego Besenova oraz udalismy sip na gorpce
zrodta, gdzie zregenerowalismy sip
podczas 3 godzinnego pobytu w termach - mowi jeden z trenerow Akade
mii.

Po obiedzie w restauracji i krotkich zakupach w pobliskim supermarkecie
mtodzi adepci futbolu wraz z opiekunami udali sip w drogp powrotnp do JastrzpbiaZdroju.
Miesipc pozniej (8.06.2019 r.) dwie dru-

zyny Akademii GKS Jastrzpbie wraz
z trenerami Michatem Cmichem oraz
Jarostawem Utikalem, a takze rodzica-

mi wybraty sip na turniej do wczesniej
wspomnianego Ruzomberoka.

-Na miejscu czekaia na nas kolacja
i ciepie przywitanie przez serdecznych
przyjacioize Siowacji - mowi jeden z trenerow, Michai Cmich - Rano pobudka,

sniadanie i przejazd pod stadion, gdzie
od rana do popoiudnia walczylismy na
giownej piycie boiska.
Zawodnicy GKS-u grali podzieleni na
dwa zespoly - GKS Zielony i GKS Czarny,
obie druzyny jednoczesnie rozgrywaly
mecze z tym samym przeciwnikiem na
dwoch boiskach. Tym samym ponizszy
wynik to suma bramek obu druzyn

w dwoch meczach. Nie bylo klasyfikacji
kohcowej.

GKS - Ruzomberok 10:5

GKS-FKPoprad7:6
GKS-JupieB.B. 10:3
GKS - Fomat Martin 14:2

GKS-MSKZilina5:13
GKS-ASTrencin7:7
GKS-FCSpartakTmava4:6
Najlepszymi strzelcami okazali sip Mateusz Oles, ktory zdobyl 12 bramek
oraz Kamil Brzyskowski, zdobywajpc
dla druzyny 6 bramek.
GKSZielony-skiad:
KrzysztofKocoh,
IgorKukla,
Ksawery Michaiowski,
MateuszOles,

FranekZdziebio,
BartekSzelkowski,
PiotrWolanin,
KubaDanek.

GKS Czarny-skiad:

TymekOlejnik,
Kamil Brzyszkowski,
MichaiPaluch,
Adamjadach,

Daniel Filip,
LukaszNicpoh,
TomaszSuski,
JasSarna,
PatrykOwczarz.

-Chiopcom bardzo podobai sip turniej,
grali naprawdp dobrze, zarowno jeden,
jak i drugi zespoi. Organizacyjnie i spor-

towo zyczytbym sobie i chiopcom jak
najwipcej takich turniejow - podkresla
trener Cmich.

#

24

as do III ligi
Do sezonu 1971/72 pilkarze GKS Jastrz^bie przyst^powali w roll
glownych pretendentow do awansu do III ligi. W pierwszych me-

czach nie zagrali jednak zbyt przekonywuj^co. Zwyci^stwo i trzy

Victori^ Cz^stochowa 4:2, a jedn^ z bramek zdobyl debiutuj^cy
Edward Kokoszka. Zwyci^stwo to pozwolilo wyprzedzic Piomieii
w tabeli. W kolejnych meczach GKS Jastrz^bie kontynuowal seri^

remisy - taki dorobek po 4 kolejkach trudno byto uznac za wymarzony. Na szcz^scie inni rywale rowniez gubili punkty. W nast^p-

zwyci^stw. W pierwszych 9 meczach rundy wiosennej wywalczyl

nychspotkaniachjastrz^bianiezacz^liradzicsobieznacznielepiej.
Wprawdzie do konca rundy przytrafily im si^ dwie jednobramkowe
porazki, ale nie rnialy one wi^kszego wplywu na pozycJ^ GKS-u
wtabeli. Podopieczni trenera Marcelego Strzykalskiego zakohczyli
rund^ jesienn^ na drugim miejscu ze strat^ 1 punktu do Ptomienia

na niesamowit^ seri^ 11 zwyci^stw z rz^du. Szczegolne powody do
zadowolenia mieli kibice w meczu z Ruchem Radzionkow, ktory
otrzymat surow^ lekcj^ futbolu - jastrz^bianie zaaplikowali rywalom az 6 bramek, nie trac^c zadnej. Wysokie zwyci^stwa odniesli

Milowice. Ogolnie zespol musiat prezentowac si^ dobrze, skoro

prasa, zwykle nie szcz^dz^ca mu krytyki, teraz rozptywala si^ nad
poziomem gryjastrz^bian. Przede wszystkim znakomicie poradzili
sobie z glownym rywalem - Ptamieniem, ktorego pokonali u siebie

2:0. ,,Gospodarze zaimponowali dobr^ kondycj^, potrafili przyspieszac tempo gry i narzucic przeciwnikowi swoj styl walki" - zachwalaia jedna z gazet. Rownie dobrze zagrali z innym groznym przeciwnikiem -Zagt^biank^ D^browa Gornicza. W ostatnim meczu rundy
,,bojowowalcz^ca druzyna GKS"pokonatagospodarzy2:1.

komplet punktow! Doliczaj^c dwa spotkania zjesieni skladato si^ to

gornicy takze w meczach z Zagt^biem D^browa Gornicza (4:0)
i Zgod^ Bielszowice (5:2). W tym kontekscie dose nieoczekiwanie
seria 11 zwyci^stw zakohczyla si^ w Knurowie, gdzie jastrz^bianie
polegli az 1:4. Mimo tej wpadki GKS nadal mial5 punktow przewagi
nad drug^ Zagt^biank^. Do kohca sezonu pilkarze zjastrz^bia tej
przewagi nie roztrwonili, choc zdarzyla si^ jeszcze porazka w Milowicach. W ostatnim meczu sezonu jastrz^bianie pokonali Zagl^-

biank^ D^browa Gornicza 3:1 i przypiecz^towali upragnionyawans
do III ligi. Ztego historycznego meczu szczQsliwie zachowalo si^ kilka zdJ^C. Publikujemyjedno z nich - przedstawia nasz zespol wgronie dzialaczy. Stoj^ od lewej: K. Okori i W. Wilczek (trenerzy)J. Oles,

Dziaiacze nie kryli zadowolenia. Dal temu wyraz kierownik sekcji

A. Potrawa, J. Wojtek, 0. Gawron, K. Maniurka, B. Majcherek, S. Ko

Stanislaw Koczor, ktory udzielil krotkiego wywiadu dla prasy. Przedstawil w nim bardzo rzeczow^ analiz^ gry jastrz^bian zwracaj^c
m.in. uwag^, ze dwa niewykorzystane karne kosztowaly nas utrat^

czor (kierownik sekcji), W. Chlebik (prezes klubu, dyrektor KWK

dwoch punktdw, a co za tym idzie pozyq'^ lidera. Ogolnie jednak
pozytywnie ocenial postaw^ pitkarzy. Zapytany o przygotowania do

,,Moszczenica"),A. Dulek(wiceprezes). Kl^cz^od lewej: E. Kokoszka,
Z. Kopiec, H. Tr^bka,T. Twardowski, W. Gladys.

Zespol zjastrz^bia istniat na pitkarskiej mapie Polski zaledwie od

rundy wiosennej, odpari, ze ,,nie nalezy oczekiwac wi^kszych
zmian" oraz, ze ,,b^dziemy jeszcze intensywniej szkolic juniorow
i trampkarzy". Mimo to zim^ sprowadzono kilku zawodnikow:

dekady, a miat na swoim koncie juz kilka awansow. Wspomnianyjuz
Koczor tak przedstawit atuty owczesnej druzyny: ,,Naszym najsil-

Kokoszk^ i Gawrona z Zagl^bia Waibrzych oraz Paszka i Gluz^

realizowaniu scisle okreslonych zalozeh taktycznych w kazdym me
czu. Zespol odznaczalsi^ rowniez dobrymprzygotowaniemkondy-

z Kuzni Ustrori. Oprocz wspomnianych zawodnikow trzon druzyny
stanowili: Poremba, Tr^bka, Adamiec, Rzyska, Oles, Trutwin, Wojtek, Potrawa, Majcherek, Maniurka, Gladys, Twardowski, Kopiec,

Grajner. Zespol przej^lduettrenerski - Karol Okori i Witold Wilczek.
Pocz^tek rundy wiosennej potwierdzil, ze Jastrz^bie b^dzie
gibwnym kandydatem do awansu. W pierwszym meczu GKS rozbil

niejszym atutem jest dyscyplina gry polegaj^ca na konsekwentnym

cyjnym, bojowosci^ i poprawnym wyszkoleniem technicznym. Nie
posiadamy w druzynie wielkich indywidualnosci, lecz d^zymy do
tego, zeby miec kolektyw w petnym tego slowa znaczeniu". Kolek-

tyw, dyscyplina i przygotowanie fizyczne - te cechy jak ulal pasowalydogdrniczegocharakteru druzyny.

Marcin Boratyn
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